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A=���� A-G  
كان هلذه الرسالة أن تتم وتكتمل على هذا الشكل الذي أرجو أن أكون هديت فيه إىل الصواب، لوال ما 

فإنين أشـكر اهللا    ،  )٧: مإبراهي(،  )لئن شكرمت ألزيدنكم  : (، واستجابة للتوجيه الرباين القائل    توفيق اهللا تعاىل  
عم به علي وتفضل، وأسأله سبحانه املزيد من فضله، وأن ينور يل بـصرييت، وأن جيعـل                 ن على ما أ   تعاىل أوالً 

  . لوجهه الكرميعملي خالصاً

: وأثني بالشكر لكل من أسهم بتعليمي أو بتوجيهي، يف أي أمر يتعلق ذه الرسالة، وأخـص بالـشكر                 
إىل اذ الدكتور حسني مطاوع الترتوري، حفظه اهللا تعاىل، الذي تابع الرسالة من أوهلـا               فضيلة أستاذي األست  

ت الرسالة إىل ما أرجوه هلا من القَبول عند اهللا ، حىت وصلَالنافعة، وأفادتين مالحظاته القيمة، وتوجيهاته   آخرها
 حماضراته اليت حضرا عليه،     قبل ذلك فضل التعليم، يف    علي   ستاذي الدكتور حسني  ؛ وكان أل  وعند أهل العلم  

  .فبارك اهللا فيه، وأمتّ عليه فضله، وجعل كل ذلك يف ميزان حسناته

 اخلليل، الذين ملست منهم تشجيعا على الكتابـة؛         جامعةوأشكر كذلك مجيع أساتذة كلية الشريعة يف        
ور إمساعيـل الـشندي،     الدكتور هارون الشربايت، والـدكت    : لي فضل التعليم  ع لهوأخص بالذِّكر منهم من     

  .والدكتور أمين البدارين، والدكتور لؤي الغزاوي؛ فلهم مجيعا مين الشكر اجلزيل، ومن اهللا الثواب الكبري

     األستاذ الدكتور أمري عبد العزيز، والدكتور إمساعيل الشندي،         :ي الفضيلة كما ال يفوتين أن أشكر صاحب
مناقشتهما إياها، وعلى ما أسدياه من توجيهـات ومالحظـات          على تفضلهما بقراءة هذه الرسالة، ومن مثّ        

  .حوهلا

  .أزجي جزيل الشكر ووافر التقدير:  ها هناذكرت من إىل مجيع



 ٥
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يدور موضوع هذه الرسالة حول الشرط اجلزائي الذي جيري التعامل به يف كثري من شـؤون النـاس،                  
لشروط يف الفقه اإلسالمي، ومدى سلطان اإلرادة يف االشتراط يف          والبحث يف الشرط اجلزائي فرع عن حبث ا       

                 واألصل حسب األصول والقواعد، أن الشرط يكون صحيحا ما مل ينِف أو ينقض مقتـضى ،هذا الفقه الثري 
 ت عنه النصوص واألصول، كالربا والغرر والغنب الفاحش، وما إىل           من مقتضيات العقد، وما مل يتضمن أمراً      

 أمور؛ على هذا األساس سار هذا البحث، وهو يف األصل رأي املالكية ومتأخري احلنابلـة؛ وهـو                  ذلك من 
  .كذلك رأي احلنفية يف حق الشرط الذي جرى به العرف

وفصل هذا البحث قدر اإلمكان يف مسائل العقد، ومدى سلطان اإلرادة يف إنشاء عقود مل تـأت ـا                   
  .هالنصوص، ورجح البحث إمكان ذلك بشروط

وفكرة الشرط اجلزائي تقوم على أساس وجوب التعويض املتفق عليه بني القائم بالعمل ورب العمل، وهو  
أكثر ما يكون يف عقود املقاوالت، خلطورة شأا، وعليه، فقد فصل البحث يف التأصيل لعقـود املقـاوالت،                  

  .وتطبيق فكرة الشرط اجلزائي عليها، يف حاليت اإلخالل والتقصري

ره البحث من متعلّقات الشرط اجلزائي، مع بعـض                 وبامل، فإن القانون املدين األردين يتوافق مع ما قر
ها على بعض مواديف هذا الشأنهاملالحظات اليت الحظْت .  

ذه الصورة فصلت ما ميكن تفصيله، وأوجزت فيما ال ميكن فيه إال اإلجياز، حىت خرج البحث بفـضل               
  .ل نظرية أرجو أن تكون متكاملة، لتنسجم يف النهاية مع العنوان الذي اخترته هلااهللا تعاىل على شك

  .واهللا ويلّ التوفيق والسداد
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  : احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، وبعد

 أَعـِرض لنظريـة يف هـذا        نظرية الشرط اجلزائي بني الفقه والقانون، أردت فيه أن        : بعنوانفهذا حبث   
  .املوضوع ذي األمهية يف جانب من املعامالت املالية بني الناس

  :، ألسباب عدة، أمههااملهمةموضوع هذا البحث من املوضوعات : ������א�����و��دא��

ـ        الشرط اجلزائي من املفاهيم القانونية املعاصرة، وليس مذكوراً        -١ ن  ذا اللقب يف الفقه اإلسالمي، وحبثه م
 .املنطلق الفقهي يدلّ على مرونة الشريعة، وعلى قابلية الفقه للتطور اة املستجدات

تظهر ضرورة حبث هذا املوضوع من جهة كثرة تعرض الناس يف حيام العملية له، فهم يتساءلون عـن                   -٢
 بـد مـن     حكم الشرع فيه، ويرفعون قضايا إىل احملاكم، ويلجؤون إىل التحكيم يف هذا الشأن، فكان ال              

 .إعطائه حقّه من البحث

 .مل أجد رغم حبثي كتابا يفصل يف هذا الشأن، كما سيبدو الحقا حني حديثي عن دراسات سابقة حبثته -٣

املوضوع هام بالنسبة يل، فهو يربطين بالفقه اإلسالمي يف هذا اجلانب من املعـامالت، ويـربط األمـر                   -٤
 .قضاء، ليقر املسار القضائي أو يقومهبالقضاء، إذ يبحث فيما هو معمول بشأنه يف ال

 .يهدف البحث أخريا إىل صياغة لنظرية فقهية تتعلق بالشرط اجلزائي -٥

  :هي أسباب عديدة، أمجعها يف النقاط التالية: ������א
�����א��و�وع

قـضاء يف  رغبيت الذاتية يف حبث هذا املوضوع، اجلامع واملرتبط مبسائل الناس احلياتية، وفقه املعامالت، وال           -١
 .آٍن واحٍد معاً

 .رغبيت يف أن أسد ذا البحث ثغرة حتتاج املكتبة اإلسالمية سدها -٢

 . عن العدالة يف مسائل شىتونمقصد ديين يدور حول إثبات عدالة الفقه اإلسالمي، ومدى انفصام القان -٣

ملقـرر يف  هو الشرط اجلزائي من حيث تكييفه الفقهي، ومدى انسجام القانون مع ا : �و��وع�א��������
الفقه اإلسالمي، مع تطبيق مسألة الشرط اجلزائي على عقود املقاوالت، واملوضوع ذو ارتباط بأصل مـسألة                

  .الشرط يف الفقه اإلسالمي، ومدى سعته أو ضيقه، حسب املشهور بني احلنابلة والظاهرية وغريهم
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  :ليةستنحصر هذه الدراسة إن شاء اهللا تعاىل يف احلدود التا: �دود�א�د�א��

  .مفهوم العقود والشروط -١

 .مدى إمكانية استحداث عقود وشروط جديدة -٢

 .مفهوم الشرط اجلزائي، وموقعه من الشروط يف الفقه اإلسالمي -٣

  .تطبيق الشرط اجلزائي وأحكامه على عقود املقاوالت -٤

 :أكثر ما تقوم الدراسة على حبثه من املصطلحات، يدور حول املصطلحات التالية    : ���ط�����א��������
  .العقد، والشرط، والشرط اجلزائي، والقانون، وعقود املقاوالت

  .فهو ارتباط بني إرادتني يترتب عليه التزام بأثره: العقدأما 

ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجـوده          : فال أقصد به هنا ما يصفه األصوليون بأنه       :  الشرط أما
نصوص عليـه   قدي، الذي يستمد مشروعيته من اتفاق م      وجود وال عدم؛ بل أقصد ذلك الشرط االتفاقي التعا        

  .الشرطَ اجلعلي: بني العاقدين؛ وهو الذي يسميه األصوليون

مفهوم قانوين معاصر، مل يكن قد بحث يف الفقه اإلسالمي ذا العنوان، وإن تضمن              : والشرط اجلزائي 
، ومفهوم  � عهده، أي يف عهد الصحابة       الفقه اإلسالمي مناذج من اشتراطات جزائية أقرها القاضي شريح يف         

اتفاق الناس على أن يشترطوا يف عقودهم ضمانات مالية على الطرف الذي يتأخر عن تنفيذ               ((: الشرط اجلزائي 
 من مؤمتر جممـع     ة، كما يف ورقة الدكتور عجيل جاسم النشمي، املقدمة للدورة الرابعة عشر           ))التزامه يف حينه  

م؛ لكن الفقه اإلسالمي اتسم بقدرتـه الفائقـة علـى    ١١/١/٢٠٠٣-٦يف قطر بني    الفقه اإلسالمي املنعقدة    
  .موضوع الرسالة: استيعاب جديد احلياة وتطوراا، ومن هذا اجلديد الذي استوعبه

فاملقصود به ما تقرر يف القانون العام، ومبا أن القانون الفلسطيين مل يقر بعد، فال مناص يل                 :  القانون وأما
 القانون األردين، إذ هو معمول به يف بالدنا، وذلك فيما له صلة يف هذين املصدرين مبسألة الشرط                  من اعتماد 
  .اجلزائي

 فهي اليت يقوم على أساسها املقاول بإجناز عمل كبناء أو غريه على وفق مواصفات               عقود املقاوالت وأما  
  .لَممعينة ويف زمن معني، وجيتمع فيها االستصناع واإلجارة اخلاصة والس
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������א��و��وع������������ املوضوع من ناحيته الفقهية، بعد حبث   يعاجلمل أعثر على كتاب     : د�א��
كاٍف يف فهارس الكتب على اإلنترنت، ويف مراجع الفتاوى املتعلقة به، رغم عثوري على عنـاوين لكتـب                  

  .قانونية تدور يف املوضوع ذاته، وذلك عرب بعض مواقع اإلنترنت

الفقه اإلسالمي ال يعدو أن يكون شذراٍت قليلة، يصح أن تعترب مداخل للموضوع،             وما وجدته يف كتب     
  .مع احتوائها لبعض املسائل الفقهية

، وذلك يف كتابه املدخل الفقهي العام، يف        مصطفى الزرقا فمن أوائل من أثار هذا املوضوع العالمة الشيخ         
 حول قابلية الفقه اإلسالمي لتوسيع      ، وكل حديثه يدور   )٧١٨-٢/٧١٧(، و )٧١٣-٢/٧١١(، و   )١/٤٩٦(

  . دائرة الشروط، بضوابطها الشرعية

مت ملؤمتر مجمـع الفقـه      دتلك الدراسات اليت قُ   : ومن البحوث والدراسات اليت تضمنت احلديث فيه      
م، ونشرا جملة امـع يف      ١١/١/٢٠٠٣-٦اإلسالمي يف دورته الرابعة عشرة، واليت انعقدت يف قطر بتاريخ           

ها الرابع عشر، الد الرابع، وهي تدور حول مشكالت الديون اليت للبنوك اإلسالمية على عمالئها، وهل                عدد
يصح فرض غرامة أو شرط جزائي على املماطل، وتعرضت بعض أوراق العمل ملوضوع الشرط اجلزائي مـن                 

ذ أكثر ما يحتاج إليه هذا الشرط يف        تلك الناحية، وقليل منها ما تعرض لناحيته التطبيقية يف عقود املقاوالت، إ           
  .عقود املقاوالت

ومنها حبث للدكتور علي حميي الدين القره داغي، وآخر للشيخ العالمة عبد اهللا بن سليمان املنيع عـضو                  
ثهم وهيئة كبار العلماء يف السعودية، وثالث للدكتور موسى عبد العزيز شحادة؛ ومثة آخرون نشرت أوراق حب               

كورة، لكن ال يتجاوز جمموع حديثهم عن الشرط اجلزائي بضعةً وعشرين صفحة، ومعظمه مرتبط          يف الة املذ  
  .بتغرمي املماطلني يف سد ما عليهم من الديون جتاه البنوك اإلسالمية

ومثة دراسات حبثته ضمن عقد املقاولة، لكن مل يستوعب جمموع ما فيها عن الشرط اجلزائي غري بـضع                  
ور عجيل جاسم النشمي املقدم للمؤمتر املذكور، واملنشور يف الد الثـاين مـن              صفحات، سوى حبث الدكت   

عقد املقاولة، وكان حبثه للشرط اجلزائـي يف الـصفحات          : العدد الرابع عشر من الة املذكورة، وهو بعنوان       
عقـد املقاولـة، اإلنـشاء    : ، فحسب؛ وكذلك حبث الدكتور جاسم علي سامل الشامسي بعنوان        )٥٤-٤٦(

  ).١٣١-١٢٠(والتعمري، وخصص للشرط اجلزائي من حبثه ما بني 

؛ )١٨٠-١٧٨(وكان قد حبثه الدكتور الزحيلي يف كتابه املعامالت املالية املعاصرة فيما بني الـصفحتني           
، )١/٩٤(الفقه اإلسالمي وأدلته، وذلك يف      : غري أنه مل يتناولْه إال ذكرا يف أربعة مواضع من موسوعته الكبرية           

عند حديثه عن مزايا الفقه احلنبلي، وأنه يبيح ما ال يتعارض من الشروط مع ) ٤/٥٦٦(مقدماته لكتابه، ويف يف 
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، عند حديثه عن االستصناع واملقاوالت، فأجازه يف ذلـك البـاب، ويف             )٥/٣١٥(األصول والنصوص؛ ويف    
)٧/١٩٦(ه فيهلَ، عند حديثه عن عقد السجزم، فلم ي.  

 البحث برمته على املنهج الوصفي ذي الصفة التحليلية، مع استفادته من منهجي             سيقوم: �"! �א�����
  :البحث االستنباطي واالستقرائي، وذلك وفق اإلجراءات التالية

  .عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها يف سور القرآن -١

 .حيحنيختريج األحاديث النبوية من مصادرها األصلية، واحلكم على ما يِرد منها فيما سوى الص -٢

٣- هاختريج ما يتضمنه البحث من آثار الصحابة والتابعني وتابعيهم من مظان. 

 .الرجوع إىل املصادر املعتمدة يف كل مذهب -٤

 .ذكر أدلة كل مذهب مع وجه استدالله، ومناقشتها وترجيح ما تؤيده األدلة -٥

 .الرجوع إىل املصادر احلديثة يف مسائل البحث لالستفادة منها -٦

 . االصطالحات واأللفاظماحيتاج إىل توضيح منعاجم اللغوية ومعاجم االصطالحات لبيان الرجوع إىل امل -٧

 .الرجوع إىل كتب القانون ألخذ موقف القانون من مسائل البحث -٨

 .مقارنة ما أرجحه من أقوال الفقهاء مع موقف القانون -٩

  .إثبات النتائج والتوصيات اليت أتوصل إليها إن شاء اهللا -١٠

  : فصول وخامتة، على النحو التايلستةويتضمن البحث مقدمةً ومتهيدا : ��#����א����

  .وهي تدور حول أمهيته والدراسات السابقة فيه، وتتضمن خطة الدراسة: مقدمة البحث

  : يف مبدأي التعويض واإللزام بالوعد، وفيه مبحثانالفصل التمهيدي

  .مبدأ التعويض يف الفقه اإلسالمي: املبحث األول

  .مبدأ اإللزام بالوعد يف الفقه اإلسالمي: ثايناملبحث ال

  :الشروط والعقود فقها وقانونا، وفيه ثالثة مباحث: الفصل األول

  .مفهوم العقد يف اللغة والفقه والقانون: املبحث األول

  .مفهوم الشرط يف اللغة والفقه والقانون: املبحث الثاين
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  .الشروطسلطة العاقدين يف إنشاء العقود و: املبحث الثالث

  :الشرط اجلزائي وتكييفه الفقهي، وفيه مبحثان: الفصل الثاني

  .الشرط اجلزائي يف القانون: املبحث األول

  .الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي: املبحث الثاين

  :جماالت الشرط اجلزائي وأحكامها، وفيه مبحثان: الفصل الثالث

  . وحكمهالشرط اجلزائي يف الديون والقروض: املبحث األول

  .الشرط اجلزائي املترتب على عدم الوفاء بالعقود تأخريا أو إخالال وحكمه: املبحث الثاين

  :عقود املقاوالت يف الفقه اإلسالمي، وفيه مبحثان: الرابعالفصل 

  .ةتعريف عقد املقاول: املبحث األول

  .التكييف الفقهي والقانوين لعقد املقاولة: املبحث الثاين

  :الشرط اجلزائي يف عقود املقاوالت، وفيه أربعة مباحث: اخلامسالفصل 

  .حكم غرامة التأخري أو اإلخالل يف عقد املقاولة: املبحث األول

  .االتفاق على الشرط اجلزائي يف عقد املقاولة: املبحث الثاين

  .وقت االتفاق على الشرط اجلزائي يف عقود املقاوالت: املبحث الثالث

  .م يف الشرط اجلزائي يف عقود املقاوالتالذي يغرالطرف : املبحث الرابع

  :وتتضمن: اخلامتة

  .نتائج البحث: أوال

  .توصيات البحث: ثانيا

  ملحق يف تراجم األعالم
  .واهللا ويل التوفيق



 ١١

�א�-�ل�א���!�د*������د�+*�א��(و�ض�وא'�زאמ����و$د �

متهيديا هلا، ذلك أنه يتضمن مبحثني      لقد اقتضى الترتيب املنطقي للدراسة، أن يكون هذا الفصل مدخال           
ستقوم عليهما بعض مباحث الدراسة، وستكون ذات صلة ببقية مباحثها؛ مث إنه يف الوقت نفسه، ال ميكن أن                  
يكونا ضمن مباحثها، ألجل صلتهما بأكثر من مبحث من مباحثها يف الغالب، فاقتضى أن يكونـا يف هـذا                   

  . الفصل التمهيدي

عـد؛  وم جبملته على اشتراط التعويض عن اإلخالل بالعقد، وعلى لزوم الوفاء بال           رط اجلزائي يقو  إن الش 
  :فلزم البحث دراسة تتعلق اتني القضيتني؛ وذلك كله يف مبحثني على النحو التايل

  .مبدأ التعويض يف الفقه اإلسالمي: املبحث األول

  .مبدأ اإللزام بالوعد يف الفقه اإلسالمي: املبحث الثاين
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 إثبات أصله، وإن اختلفوا يف      علىالتعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي جمال حبث رحب، اتفق الفقهاء            
كثري من تفاصيله، وليس من شأن هذا التمهيد الدخولُ فيها، وإمنا سيكتفي ببحث ما له صلة بالبحث، مع ما                   

  :التاليةاخلمسة ما سيجعل هذا املبحث موزعا على املطالب وهو يض، لتعوايلزم األمر من تعريف 

  .تعريف التعويض لغة واصطالحا: املطلب األول

  .تعلق التعويض مبسائل املال: املطلب الثاين

  .مشروعية التعويض يف الفقه اإلسالمي: املطلب الثالث

  .جماالت التعويض يف الفقه اإلسالمي: املطلب الرابع

  .التعويض عن تفويت الفرصة يف الفقه اإلسالمي: امساملطلب اخل
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بدل الشيء،   يهم البحثَ أولُهما، وهو     التعويض يف اللغة من اجلذر عوض، وهو جذر يدلّ على معنيني،            
يء والتعويض عنه لغة على ما مضى       ؛ فِعوض الش  )١(التعويض: الِعوض، واملستعملُ : االسم: اخلليل بن أمحد  قال  
  .بذل بدٍل عنه: هو

أما التعويض اصطالحا، فالفقه اإلسالمي مل يذكر هذه املفردة غالبا على املعىن الذي جيري فيه البحـث،           
، ولذا، سيتم تعريف الضمان يف الفقه، ألنشئ        )٢(الضمان: هيووإمنا شاع استعمال كلمة أخرى ِعوضا عنها،        

  .للتعويض على ضوء ما سيأيت من تعريف الضمانبعد ذلك تعريفا 

الضمان مبعىن كلمة ، خبالف احلنفية الذين استعملوا )٣(هذا، والضمان عند املذاهب الثالثة هو ذاته الكفالة
  .ري حبثه ها هناجي ، ذلك الذيالتعويض

ـ   )٤(الضمان مبعىن التعـويض   كلمة  استعمال  فيشيع عندهم   ن  والفقهاء املعاصر أما   ان بعـضهم   ، وإن ك
  .)٥(يستعمله باملعنيني معا، أعين مبعىن التعويض ومعىن الكفالة

                                                 

  .)١٨٩-٤/١٨٨(معجم مقاييس اللغة، البن فارس، :  ينظر)١(
التعويض عن الضرر يف الفقه : ، وينظَر)١٥٨( نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العام، حملمد فوزي فيض اهللا، )٢(

  .)١٥٠(ي، حملمد بن املدين بوساق، اإلسالم
ضم ذمة إىل :  تكاد عبارات املذاهب األربعة إال احلنفية تلتقي على معىن واحد للضمان، هو ذاته معىن الكفالة، وهو)٣(

ين ، ومغين احملتاج، للخطيب الشربي)٣/٣٢٩(ذمة يف التزام حق على الغري، كما هو ظاهر يف الشرح الكبري، للدردير املالكي، 
الضمان؛ : ؛ وورد هذا املفهوم للكفالة يف هذه الكتب حتت عنوان)٥/٧٠(، واملغين، البن قدامة احلنبلي، )٣/١٩٨(الشافعي، 

  ).١٥(نظرية الضمان، لوهبة الزحيلي، : هذا، وينظر يف معىن الضمان عند املذاهب
ثال قال القرايف املالكي يف الذخرية، لكنهم مع ذلك يستعملون كلمة الضمان يف سياق كالمهم مبعىن التعويض، فم

اإلهالك، كإحراق الثوب؛ أو التسبب للهالك، كحفر بئر؛ أو وضع يٍد غري مؤمنة : وأسباب الضمان ثالثة((): ٧/٢٤٥(
، يف كتاب الوديعة، عند )٤/٥٠١(؛ وقال الغزايل الشافعي يف كتابه الوسيط، ))كيد الغاصب، أو قابض املبيع الفاسد] مأمونة[
، مث ذكرها، ومنها جحود الوديعة والسفر ا بال ))وأما الضمان، فسببه التقصري، وللتقصري مثانية أسباب((: ثه أسباب ضمااحب

، قاعدة احلنابلة جبواز القرض يف كل ما يثبت يف الذّمة سلَما، مث نقل قول )٤/٣٥٥(عذر؛ ونقل ابن قدامة احلنبلي يف املغين، 
جيوز قرضها، ويرد املستقرض القيمة، ألن ما ال مثل له، يضمن بالقيمة، واجلواهر كغريها يف ((: القاضي يف قرض اجلواهر

  .؛ وظاهر سياق كل النصوص املاضية يفيد استعمال كلمة الضمان مبعىن التعويض))القيم
)٤( ،كما هو احلال عند العالمة الزرقا يف كتابه املدخل الفقهي العام )ني يف ، وكما هو شأ)٢/١٠٣٢ن كتابني هام

  .نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي، حملمد فوزي فيض اهللا، ونظرية الضمان، لوهبة الزحيلي: املوضوع، مها
  . كما يف كتاب الضمان، لعلي اخلفيف، الذي جعل حتت هذا العنوان مباحث التعويض والكفالة معا)٥(
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؛ ونقـل   )١())عبارة عن رد مثل اهلالك أو قيمته      ((:  بقوله  شارح األشباه والنظائر الضمانَ    احلمويوعرف  
 مثل الشيء، إن    هو إعطاء ((:  بقوهلا )٣(؛ وعرفته جملة األحكام العدلية    )٢())غرامة التالف ((:  أن الضمان  الشوكاين

 والدكتور حممد الزحيلي،    الزرقا؛ وعرف كلٌّ من العالّمةُ      )٤())كان من املثليات؛ وقيمته، إن كان من القيميات       
م توضيحه من اختالف التسمية، بأنه ، أو الضمانَ  التعويضبتعويض مايلّ عن ضـرر  ((: ، بناء على ما تقد التزام
االلتزام بتعويض الغري عما حلقه من تلف املال أو ضياع املنافع،           ((: حيلي بأنه ؛ وعرفه الدكتور وهبة الز    )٥())للغري

  .)٦())عن الضرر اجلزئي أو الكلي احلادث بالنفس اإلنسانية

هذه التعاريف هي األدق عند أصحاا، وهي تعبر عما يرونه من انطباقها على شأن التعويض، ويظهر يل                 
ع البحث، أعين موضـوع     وىل شأن التعويض، خاصة ما يتعلق منه مبوض       أن مثة تعريفا قد يكون هو األقرب إ       

، )) مايل عن تلٍف أو ضياٍع أو تفويـتٍ        ببدلالتزام  ((الشرط اجلزائي، فيمكن أن يقال يف تعريف التعويض بأنه          
وأراه أخصر من غريه، وأمشل؛ بل فيه زيادة على اختصاره، ليست يف غريه، رغم ضـرورا، أال وهـي مـا               

تة ملسألة الشرط اجلزائي، إذ يدور جمملُها على التعويض عن             ))أو تفويت ((: ه فيه من قويل   ذكروهي ذات أمهّي ،
تفويت منفعة، وذلك بتأخري اإلجناز املتفق عليه، أو تأخري أحد طريف العقد ملا اتفقا على إحضاره ممـا يتعلـق                    

  .، إال أا تتضمنه بعد نوع تفسري هلاباالتفاق ذاته؛ ولئن بدت كلمة الضياع متضمنة ملعىن التفويت

والتلف والضياع يشمالن ما يقع نتيجة تقصري أو نتيجة تعد؛ فاملودع يعوض صاحب الوديعة نتيجة تلفها         
  .حينما يقصر يف حفظها، وكذلك حينما يقع منه اعتداء عليها؛ وهكذا

م، من أن التعويض يتعلق بإقامة مال ولست أرى ما ذهب إليه مجاعة من علماء العصر، على جاللتههذا، 
، فينتفي بذلك، على رأيهم، التعويض عن تفويت الفرصة، أو عن الضرر األديب، مستدلّني بأن مثل                )٧(حملّ مال 

  . ال نظائر له فيهكون مستحدثاي، فهذه الشاكلة من التعويض غري معروفة يف الفقه اإلسالمي

                                                 

  .)٤/٧( غمز عيون البصائر، للحموي، )١(
  .، عن كتاب ضوء النهار، للحسن بن أمحد اجلالل، ومل يتعقّبه)١١/١٨(كاين يف نيل األوطار،  نقله الشو)٢(
وهم من خرية فقهاء عصرهم يف القرن الثالث عشر ((:  وصف العالّمة الزرقا واضعي جملة األحكام العدلية بقوله)٣(

  ).٢٦(سالمية املعاصرة، عقد االستصناع ومدى أمهيته يف االستثمارات اإل: ، كما يف حيثه))اهلجري
  .)١٦٠: (، ص)٤١٦( جملة األحكام العدلية، املادة، )٤(
  .)١/٤٧٢(،والقواعد الفقهية وتطبيقاا يف املذاهب األربعة،حملمد الزحيلي، )٢/١٠٣٢( املدخل الفقهي العام، للزرقا، )٥(
  .)١٥( نظرية الضمان، لوهبة الزحيلي، )٦(
؛ وذكر العالّمة )١٥٩ و ٤٥(الضمان يف الفقه اإلسالمي، : علي اخلفيف، ذكره يف كتابه وهو رأي العالّمة الشيخ )٧(

، أن التعويض املايل عن الضرر األديب مستحدث ال نظائر له يف الفقه، )١٢١(الفعل الضار والتعويض فيه، : الزرقا يف كتابه
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ة املبـدأ    رغم أصال  ، خاضع للمتغيرات  مبدأ التعويض ض تعلّقات   بعن  وإمنا مل أر رأي هؤالء األفاضل، أل      
استجابة طبيعية من الفقه والتشريع للحاجات يأيت لمتغيرات وخضوع بعض متعلّقاته ل   ؛ يف النصوص والفقه   ذاته

 هذه الشاكلة، فهو حصر يصلح لبيئتهم،       يف �والضرورات، فإذا كان التعويض حمصورا عند العلماء القدامى         
ا بيئتنا، فتحتاج إىل توسيع باب التعويض، استجابة لسعة أشكال الضرر الواقع من الناس، واستجابة حلالـة                 أم

  .ضعف الوازع الديين عندهم

حيدث للناس أقضية ((: � عمر بن عبد العزيز هقال ماولعلّه يسند فكرة املتغيرات تلك، وأثرها التشريعي،   
أي يجددون أسبابا يقتضي  ((:  يف الفروق  �لقرايف يف شرحه لكالم عمر      ؛ قال ا  )١))(بقدر ما أحدثوا من فجور    

  .)٢))(الشرع هلا أمورا مل تكن قبل ذلك، ألجل عدم سببها قبل ذلك

إن األولني قد توجهت علـيهم بعـض        ((:  يقول الشاطيب يف االعتصام    �ويف التأصيل ملعىن كالم عمر      
 فلما حدثت أضدادها، اختلف املناط، فوجب اختالف احلكـم،          األحكام، لصحة األمانة والديانة والفضيلة،    

وقول عمر مع تعليـق القـرايف       , ؛)٣))(وهو حكم راِدع أهلَ الباطل عن باطلهم، فأثر هذا املعىن ظاهر مناسب           
،  ملا يتأتى نتيجة لضعف الوازع الـديين       قادر على االستجابة   ،ينبئ عن تصور للفقه اإلسالمي     والشاطيب عليه، 

  .نتيجة تغيرات احلياةو

                                                                                                                                                         

  املال؟وأنه يعسر تقديره، إذ كيف ميكن يف رأيه تقدير ما هو نفسي معنوي ب
غري أن العالّمة الزرقا نقل يف املكان نفسه إقرار الدكتور حممد فوزي فيض اهللا له، وهو ما يبدو يف كتاب الدكتور فيض 

  ).٩٢(نظرية الضمان، : اهللا
نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي، : وذهب إىل إقراره أيضا العالّمة الدكتور فتحي الدريين يف كتابه

  .، وذكر أن قواعد الشرع يف رأيه ال تأىب التعويض عن الضرر املعنوي أو األديب، فأبدى تأييده له)٢٩٠(
  ).٥٦٨-٥٦٣(الوجيز يف شرح القانون املدين األردين، لياسني حممد اجلبوري، : ولبيان تفصيل األمر قانونا وفقها ينظَر

لعلماء، ويلحظ أنين مل أعثر عليه عند غري املالكية، إال ما مجاعة من ا � نسب هذا النص إىل عمر بن عبد العزيز )١(
معني احلكام للطرابلسي : ، فقد ذكر مرجعه الذي نقله عنه وهو)٢/٦٢٩(يظهر من العالّمة الزرقا يف املدخل الفقهي العام، 

  .احلنفي
، يف الفرق )٤/٣٨٤(روق أيضا، ، ويف الف)٢٤٦(يف الفرق ) ٤/٢٧٨(القرايف يف الفروق، : هذا، وممن ذكره من املالكية

  ).٢/١٧٠(، وكذا نقله ابن فرحون يف التبصرة، )٢/٤(، و)١/١٨٨(؛ وكذا ذكره الشاطيب يف االعتصام، )٢٦٩(
، ومع ذلك فقد أصل �، أنه مل ير هذا النص ثابتا بطريق صحيح عن عمر )١/١٨٨(ويقرر الشاطيب يف االعتصام، 
  .لذي نقلْته عنه أعالهللمعىن الذي يتضمنه، يف النص ا

  ).٢٦٩(، أثناء استعراضه للفرق )٤/٣٨٤( الفروق، للقرايف، )٢(
  ).٢/٤( االعتصام، للشاطيب، )٣(
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لقد قرر الفقه اإلسالمي، استنادا إىل الكتاب والسنة، مبدأ التعويض بأعدل ما يكون، غري أنه أحاط املبدأ                 
  . على اتمع، وعلى نقائه واستقرارهاحملافظةَ: بسياج من الضوابط اليت جتمع إىل العدالة

أو واليت يصر فيها اين عليـه     يقبل مببدأ التعويض اإلجباري يف احلاالت اليت شرع فيها القصاص،            إنه مل 
 انطلق   الفقه اإلسالمي  ذلك أن ،  )١(دون أن يقبلوا الصلح على الدية     إنفاذ القصاص يف حق اجلاين،      على  ورثته  

ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب       : (من أن القصاص هو ذاته الذي تتمثّل فيه احلياة احلقيقية، قال تعاىل           
، فكان شأن القصاص    )٢())ألن هذه النوعية من اجلنايات، ال تقمع إال بذلك        ((،  )١٧٩: البقرة(،  )لعلكم تتقون 

شأنا خاصا بنوع من االعتداء العمد، عندما يكون تنفيذه ممكنا بشكل ال يؤدي إىل جتاوز حد العدالة، تلـك                   
: تتبع الشيء، على ما ذكره ابن فارس الذي أضاف  هوكلمة القصاصمعىن قصاصا، إذ : هاليت تفهم من تسميت

جـل أن   بع اجلرمية أل  تتأي ت ،  )٣())ومن ذلك اشتقاق القصاص يف اجلراح، وذلك أنه يفعل به مثلُ فعله باألول            ((
ة والعقاب، فإذا مل تكن املساواة املساواة بني اجلرميتتضمن كلمة القصاص : لعقاب مبثلها، أو بعبارة أخرى   يقع ا 

ممكنة، فينتقل األمر إىل الدية، بالصلح عليها، أو بإلزام اجلاين ا، على خالف بني الفقهاء؛ وفوق ذلك، فلقد                  
وإن عاقبتم، فعاقبوا مبثل ما     : (نصت اآليات على أن رد االعتداء جيب أن يكون مساويا لالعتداء، قال تعاىل            

غري أن هذه اآلية اليت تأمر باملعاقبة مبثل        ؛  )٤(عن العدالة ظاهر  ، فاملماثلة هنا تعبري     )١٢٦: النحل(،  )عوقبتم به 
   . لفظها باب التعويض بشكله املايلاجلناية الواقعة، تأخذ باملوضوع إىل ما هو أبعد من ذلك، إذ تفتح بعموم

الشرع رفض ل،  شرعاتالف املقابلاإل مينع،  عمدا أو خطأًاالعتداء على األبدان خطأ أو على املال وقوع  و
 بل هو إتالف غري     ليس هو العدالة،  إذ   باألموال، فال قصاص هنا       منها املتعلقبتشبيه اجلنايات املتعلقة باألبدان     

  .وهو مقصود هذا املبحث ؛ويبدأ هنا باب التعويض)٥())وال خري يف اإلتالف املماثل، ألنه تكرار الضرر((مربر، 

                                                 

؛ )٤/١٦٠٢(قرر احلنفية أن حق أولياء القتيل هو القود فقط، فال دية هلم إال صلحا برضا القاتل؛ اهلداية للمرغيناين،  )١(
مواهب اجلليل، حلطاب، : ري أولياء القتيل بني الدية والقصاص، وبني تعيني القصاص؛ ينظَرواختلف قول املالكية، بني ختي

الشرح الكبري، لشمس الدين بن قدامة، : ، وألمحد رواية كاحلنفية، وأخرى بتخيري الويل بني الدية والقصاص؛ ينظر)٨/٢٩٥(
، ))بعفٍو أو غريه((: قوط القود؛ وشرحه الشربيين بقوله؛ وأما الشافعية، فقد نص النووي على أن الدية بدل عند س)٩/٤١٤(

  .، فهم خيروا الويلّ بني قبول الدية وبني أخذ القصاص)٥/٢٨٧(منهاج النووي، مع شرحه مغين احملتاج، للشربيين، : ينظر
  .)١٥٩( نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العام، حملمد فوزي فيض اهللا، )٢(
  .)٥/١١(غة، البن فارس،  معجم مقاييس الل)٣(
  .)١٠/٢٠٢(اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، :  ينظَر يف تفسري اآلية)٤(
  .)١٥٩( نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العام، حملمد فوزي فيض اهللا، )٥(



 ١٧

الضرر املادي إذا وقع فعال، كان على املتـسبب     ((: حي الدريين ملسألة التعويض بقوله    ويؤصل الدكتور فت  
فيه تدارك هذا الضرر، ألن الضرر يدفع بقدر اإلمكان؛ فإذا مل متكن إزالته عينا، ألن الواقع ال يرتفع، فيتدارك                   

  .)١())عن طريق التعويض املايل العادل

قادرة على إقرار أصله، بد من التأكيد أا   الد يف نصوص عديدة، فإنه إذا كان التعويض قد ور    واحلق أنه 
  .مما جيعل تعميمها هو األصل، إال إذا صادفت نصا أو أصال آخر، مينع تعميمها يف باب من األبواب
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 يوجد نص يأمر بـالتعويض، لكانـت فكـرة          إنه لو مل  : أبدأ بتقرير تأصيل للموضوع من زاوية أخرى      
اإلسالم القائمة على أساس أن اإلنسان مأخوذ مبا يفعله يف حقوق الناس، ما مل يردها، أو يرد مثلها أو قيمتها،                    

  .. يف تقرير مبدأ التعويضةًكافي

               حوا بأن من شروط التوبة عند تعلق الذنب حبقوق الناس وأمـواهلم، رداحلقـوق إىل    إذ إن العلماء صر 
  .، وهذا املوقف هو يف رأيي تعبري آخر عن التعويض)٢(أهلها، وأنه ال تصح توبته بدون هذا

بل رأى مجاعة من العلماء التعويض يف مقابلة جرائم سقطت فيها العقوبة األصلية، القاضية بإتالف النفس 
ل يتضاعف الغرم، وهو مـذكور يف مـذهب         إنه يف مثل هذا احلا    : أو الطرف، لقيام املانع من اإلتالف، قالوا      

من سرق مـن غـري    : ومنهاإذا قتل مسلم ذميا عمدا، ضمنه بدية مسلم كاملة؛          : منهااحلنابلة، وذكروا أمثلة    
إذا قلع األعور عني الـصحيح،  : ومنهاكامت الضالّة، يضمن قيمتها مرتني؛      : ومنهاحرٍز، يتضاعف عليه الغرم؛     

 ع، أي بدل قلع عينه الوحيدة، وبدل الصلح على نصف الدية، ألن قلْا تلزمه الدية كاملةفإنه ال يقتص منه، وإمن
مـا   ووه  كلّه،  األعور بصرل  قلع ةقيقاحلهو يف   عقابا له على قلعه إحدى عيين الصحيح،        عني األعور الوحيدة    

  .)٣(م ضعف قيمة املسروق يغرمن سرق عام ااعة، فإنه ال يقطع، إمنا: ومنها؛  النظرهذاحسب العدالة  ينايف

إن فكرة التعويض معهودة يف الفقه اإلسالمي، رغم اخلالف فيها، أو يف بعض تفـصيالا، ونـصوص                 
      طمأنينة على رسوخ معىن التعويض يف التشريع، وألنه ال ميكن          الشرع يف التعويض عديدة كثرية، تورث النفس 
  :ما يليذكر مجيع النصوص، فإنين أكتفي بذكر بعضها في

                                                 

  ).٢٩٠( نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي، لفتحي الدريين، )١(
  .)٢٥-٢٤(للنووي،  رياض الصاحلني، )٢(
: تقرير القواعد وحترير الفوائد، املشهور باسم:  ذكر هذه املسائل كلها اإلمام احلافظ ابن رجب احلنبلي يف كتابه)٣(

  ).٦٤-٢/٦٣(قواعد الفقه اإلسالمي، 



 ١٨

نزلت على قول واآلية ، )١٢٦: النحل(، )وإن عاقبتم، فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به: (تعاىلاهللا قال : أوال
، غري أن عمومها يسمح بتوسيع دائرا، لتشمل )١( يوم أحد�  بن عبد املطلبحبمزةاجلمهور يف شأن التمثيل 

إن أخذ منك رجل شيئا، فخذ منه ((: أن معناها بعض التابعني يف تفسريه عن الطربينقل فقد مسائل احلياة، 
؛ وبعد أن ذكر الطربي ))إن أخذ منك دينارا، فال تأخذ منه إال دينارا((:  قولهسفيان الثورينقل عن و؛ ))مثلَه

ر اهللا تعاىل ِذكْره أال يتجاوزوا هي آية حمكمة، أم((: اختالف األقوال يف اآلية، ذكر أن الواجب أن يقال فيها
 ، أي إىل غريه من)٢())من مال أو نفٍس، احلق الذي جعله اهللا هلم إىل غريه: ا وجب هلم ِقبل غريهم، من حقفيم

  .احلقوق اليت مل جيعلها اهللا هلم

  .اآلية على هذا، ظاهرة يف أخذ الشيء عوضا عن مقابله، وهو مفهوم التعويضو

القصعة رضي اهللا عنها    صعة، فضربت عائشة     طعاما يف ق    أهدت إليه  �صح أن بعض أزواج النيب      : ثانيا
فيكـون  ، )٤(والباء يف احلديث للِعـوض ؛  )٣()طعام بطعام، وإناء بإناء   : (�بيدها، فألقت ما فيها، فقال النيب       
 ظاهراًاألمر بالتعويض يف هذا النص.  

، فما أخذتـه    )٦(، أي جيب على اليد رد ما أخذته       )٥()على اليد ما أخذت، حىت تؤديه     : (�قوله  : ثالثا
  .)٧())ضمان على صاحبها((اليد، 

  .كرت بعضها هنا يف أحاديث ذَ الضمان، واقتضاؤه للضمان يتقوى بإتيان)٨(واحلديث خمتلف يف صحته

                                                 

  ).١٠/٢٠١(، واجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، )٦/٥٠٧٣( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطربي، )١(
  ).٥٠٧٥-٦/٥٠٧٤( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطربي، )٢(
، )١٣٥٩: ، ح٣/٦٣١( هذا النص النبوي تعليقا على فعل عائشة رضي اهللا عنها، ورد يف رواية الترمذي يف سننه، )٣(
 سننه، ، ورواية النسائي يف)٢٦٢٤٤: ، ح١٨/٢٠٦(هذا حديث حسن صحيح؛ وقريب منها رواية أمحد يف مسنده، : وقال
؛ واحلديث بغري هذا التعليق النبوي يف البخاري، )٣٥٦٨: ، ح٣/٢٨٧(، ورواية أيب داود يف سننه، )٣٩٦٧: ، ح٧/٨٢(
  ).٢٣٣٤، ٢٣٣٣: ، ح١٠٣-٣/١٠٢(؛ ويف ابن ماجه، )٥٢٢٥: ، ح٣/٤٦٩(، و)٢٤٨١: ، ح٢/١٨٩(

  ).٢٠٠( النظريات الفقهية، لفتحي الدريين، )٤(
، والترمذي، )٢٠٠٨٦: ، ح٣٣/٢٧٧(، واملسند، طبعة الرسالة، )١٩٩٦٩: ، ح١٥/١٢١ ( مسند اإلمام أمحد،)٥(
  ). ٢/٤٧(، واحلاكم يف املستدرك، )٢٤٠٠:،ح٣/١٣٨(،وابن ماجه،)٣٥٦١:،ح٣/٢٨٤(،وأبو داود،)١٢٦٦: ،ح٣/٥٥٧(

  ).٤/٥٤٦( حتفة األحوذي، للمباركفوري، )٦(
  ).٤/٣٢١( فيض القدير، للمناوي، )٧(
حديث حسن صحيح؛ وصححه احلاكم بشرط البخاري، وأقره الذهيب؛ وقال شعيب األرناؤوط : رمذي قال الت)٨(

،وقال محزة أمحد الزين )٢٠٠٨٦: ،ح٣٣/٢٧٧(املسند،طبعة الرسالة،: حسن لغريه؛ينظَر: من املسند٣٣وعادل مرشد حمققا ج
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  فهم دونه، وهو حمتمل ملعاٍن ثالثة، فإما أن يكون امل          )١(ىويف احلديث مقتضالـضمان، أو  :  هوقتضى ال ي
 ذاا، فيكون املعنيان  غايةَالتأديةن التأدية هي الغاية بنص احلديث، فال يصح أن تكون احلفظ، أو التأدية؛ ومبا أ
على اليد ضـمان مـا      :  مقتضى احلديث، فيكون معىن احلديث على ما تقدم        يبقيان لبيان األوالن مها اللذَين    

ا بني معىن احلفظ ومعـىن      ؛ واحلق أن مثة تالزم    )٢(أخذت حىت تؤديه، أو على اليد حفظ ما أخذت حىت تؤديه          
علـى  : الضمان، ذلك أنه إذا قصر يف حفظها، فهو متعد، والتعدي سبب الضمان، فكأن احلديث يقول أخريا               

  .)٣(اليد ضمان ما أخذت حىت تؤديه

 أيب داود ويف روايـة    ،  )٥(وقد تلقّى العلماء هذا احلديث بالقبول     ،  )٤()اخلراج بالضمان : (�قال  : رابعا
، �هي أن رجال ابتاع غالما، فأقام عنده ما شاء اهللا تعاىل، مث وجد به عيبا، فخاصمه إىل الـنيب                    قصة له، و  

؛ ومعناه أن ما خرج     )٦()اخلراج بالضمان : (�يا رسول اهللا، قد استغلّ غالمي، فقال        : فرده عليه، فقال البائع   
يده، أي هي مستحقَّة بسببه، فمـن       من الشيء، من عني ومنفعة وغَلّة، فهو للمشتري، مقابل ضمانه وهو يف             

فمنافع الشيء وغلّته يستحقُّها من يكـون       ((: ؛ وبتعبري العالّمة الزرقا   )٧(كان ضمان املبيع عليه، كان خراجه له      
  .)١())هو املتحمل خلسارة هالك ذلك الشيء لو هلك؛ فيكون استحقاق الثمرة يف مقابل حتمل اخلسارة

                                                                                                                                                         

، )٥/٣٤٩( غري أن األلباين ضعفه يف اإلرواء، إسناده صحيح؛): ١٩٩٦٩: ،ح١٥/١٢١(حمقق طبعة دار احلديث من املسند، 
  . ، بسبب عنعنة احلسن عن مسرة، إذ احلسن مدلّس ومل يصرح بالتحديث)٣٧٣٧: ، ح٥٤٧(ويف ضعيف اجلامع الصغري، 

  ).٢٠٠(النظريات الفقهية، لفتحي الدريين، : هو املعىن الالزم املقدر الذي يتوقف عليه فهم املراد؛ كما يف:  املقتضى)١(
  ).٢٠١(والنظريات الفقهية، لفتحي الدريين، ) ٠/١٨(نيل األوطار، للشوكاين، :  يف تفصيل هذا املعىن، ينظَر)٢(
فيجب رده يف الغصب، وإن مل يطلبه؛ ويف ((: ، نقال عن ابن امللك)٦/١٥١( قال املالّ علي القاري يف مرقاة املفاتيح، )٣(

  .))ضت، ولو مل يطلبها مالكها؛ ويف الوديعة ال يلزم إال إذا طلب املالكالعارية إن عين مدة رده إذا انق
، ٣/٥٧٣(، والترمذي، )٣٥١٠، و٣٥٠٩: ، ح٢٦٩، و٣/٢٦٨(، وأبو داود، )٢٤١٠٦: ، ح١٧/٢٦٥( املسند، )٤(
هذا حديث : ؛ قال الترمذي)٢٢٤٣: ، ح٣/٥٧(، وابن ماجه، )٤٥٠٢: ، ح٧/٢٩٢(، والنسائي، )١٢٨٦، و١٢٨٥: ح
، تصحيح ابن القطان وتضعيف ابن حزم له؛ ونقل عبد القادر )٣/٥٤(سن صحيح غريب؛ ونقل ابن حجر يف التلخيص، ح

تصحيح ابن حبان وابن اجلارود له، وذكر أن له عند أيب داود ) ١/٥٩٨(األرناؤوط يف تعليقه على جامع األصول البن األثري، 
واب تصحيحه لتعدد طرقه، ويبدو أنه هلذا رمز السيوطي صحته يف اجلامع ثالثة طرق، اثنتان رجاهلما رجال الصحيح؛ فالص

،وسياق كالم املناوي يف الفيض أنه جيد اإلسناد؛ وصححه األلباين يف اإلرواء، )٣/٥٠٤(الصغري، مع فيض القدير،
)٥/١٧٥.(  

  ).٤/٢٢( شرح معاين اآلثار، للطحاوي، )٥(
  ).٣٥١٠: ، ح٣/٢٦٩( أبو داود، )٦(
، واملنثور يف القواعد، للزركشي، )١/٦٨٣(، وترتيب الآللئ، لناظر زاده، )١٧٥(شباه والنظائر، البن جنيم،  األ)٧(



 ٢٠

  .)٢(املتفق عليها يف املذاهب األربعةالفقهية  قاعدة من القواعد حلديث يشكّلا اومن اجلدير ذكره، أن هذ

ال أعلم خالفـا يف     ((: اخلطايب، قال   )٣()من تطبب، وال يعلَم منه طب، فهو ضامن       : (�قوله  : خامسا
 تولّد مـن فعلـه      املعاِلج إذا تعدى، فتلف املريض، كان ضامنا، واملتعاطي علما أو عمال ال يعرفه، متعد، فإذا              

  .)٤())التلف، ضمن الدية، وسقط عنه القود

  . مبدأ التعويضتسهم يف تأسيسومثة نصوص أخرى، تؤكّد مضمون ما تقدم من نصوص، وهي مجيعها 

وليس من شأن هذا البحث دراسة أسباب التعويض، واخلالفات بني العلماء فيه، ألن تفصيال كهذا               هذا،  
  .منا كفاه تأكيد مبدأ الضمان، دومنا حاجة إىل شيء من التفصيالتخيرج بالبحث عن موضوعه، وإ
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واحلق أن التشريع اإلسالمي قادر على االستمرار يف العطاء الذي يؤهله ملتابعة مستجدات حياة البـشر،                
  .)٥(لزمن واختالفات على مدى ااتحسبما يتطلّب حاهلا، من تطور

إن مبدأ التعويض عن الضرر ذو مشولية عريضة يف الفقه اإلسالمي، إذ يبدأ بالتعويض عما يقـع علـى                   
اإلنسان من ضرر االعتداء العمد عليه يف حال قبوله أو ورثته بغري القصاص؛ وكذا من ضرر اخلطأ، بالدية فما                   

                                                                                                                                                         

  ).٣/٥٠٣(، وفيض القدير، للمناوي، )٢/١١٩(
  ).٢/١٠٣٣( املدخل الفقهي العام، ملصطفى الزرقا، )١(
  .ضمن القواعد املتفق عليها يف املذاهب األربعة، )١/٤٧٢( ذكرها الدكتور حممد الزحيلي يف كتابه القواعد الفقهية، )٢(
، )٣٤٦٦: ، ح١٠٣/٣٤٦٦(، وابن ماجه، )٤٨٤٥، ٨/٤٢٣(، والنسائي، )٤٥٨٦: ، ح٤/١٩٨( أبو داود، )٣(

، باجتماع طريقه وطريق حديث آخر مبعناه؛ وكذا حسنه )٦٣٥: ، ح٢٢٩-٢/٢٢٨(وحسنه األلباين يف سلسلة الصحيحة، 
  ).١٠/٢٦٣(ط يف تعليقه على جامع األصول، البن األثري، عبد القادر األرناؤو

  ).٤/٣٥( معامل السنن، للخطايب، )٤(
 الفقه اإلسالمي مثرة العقل اإلسالمي الذي تفاعل مع النص والواقع معا؛ تفاعل مع النص حبسب أصول فهمه، اليت )٥(

فاعل مع الواقع، ليعرف كيف يرتِّل النص عليه، وليعرف تقومه بالنظر الصحيح، وباالستنباط القائم على أصوله الدقيقة؛ وت
ماذا ميكن أن يكون عليه الواقع إن كان بعيدا عن النص، وكيف ميكن أن يؤخذ الواقع إىل ناحية النص؛ وكذا هو يتفاعل مع 

  .لعرف منهالواقع ألجل معرفة ما ميكن أن يقره النص، أو يسمح به، ولو على وجه الضرورة، وليستخرج صحيح ا
من هنا قِدر الفقه اإلسالمي على حبث مسائل مستجدة، مل تكن يف الزمن املاضي أيام الترتيل، كمسألة االستنساخ ومسألة 
طفل األنابيب، ومسألة التأمني، وصياغة موقف إنساين إسالمي من أسلحة الدمار الشامل، وغريها من املسائل الكثرية، واليت 

رى يف صفحات البحث، كيف استطاع الفقه اإلسالمي حبثها عرب أصوله، رغم مسألة ال: منها بال شكشرط اجلزائي، الذي سي
  .أا، وبصفتها القانونية املعاصرة، من بنات الفقه الغريب أصال، وهلا جذور ضاربة يف الفقه الروماين خاصة
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يقع من جنح غري املكلَّفني، ومنه التعويض عما        دوا من باب اجلنايات يف الفقه اإلسالمي؛ ومنه التعويض عما           
يقع من ضرر العجماوات يف حال دون حال؛ ومنه التعويض عن ضرر التقصري يف جوانب من احلياة، من ذلك                   
النوع الذي يؤدي إىل إضرار بإنسان من جراء تصرف هو يف أصله شرعي، لكن التقصري فيه أدى إىل ضـرر،             

  .ويض عن الضرر يف الفقه اإلسالميباملسؤولية التقصريية؛ وغري ذلك من أبواب التعوهو ما يعرف يف القانون 

كلّها جيمعها أن التعويض فيها ليس ناشئا عن اتفاق عقدي بني طريف القضية، حبيث              املذكورات  هذه  إن  
  مبوجبه النص جـرى،    على التعويض يف حال وقوع الضرر؛ بل نشأ الضرر فيها عن خطأ وقع، أو اعتداء               يتم 

  .اقتضى تعويضا عن أثره

مثةَ تعويض ينشأ عن العقد، كأثر طبيعي من آثاره، وذلك كأن يضمن البائع الـسلعة إذا حلقهـا                  هذا، و 
  .)١(عيب أو تلف قبل تسليمها، باعتبار أن البيع متّ، وأن السلعة صارت من حق املشتري

ما يلزم بإطالق العقد دون الـنص       : ولاأل: وهذا التعويض الناشئ عن العقد هو ذاته ينقسم إىل قسمني         
ما ينص على اشتراطه يف العقد ذاته، حىت إذا وقع موجب هذا التعويض وفـق املنـصوص يف                  : والثاينعليه؛  

٢(را يف التسليم مثال، استحق الطرف املقابل التعويضالعقد، إخالال أو تقصريا أو تأخ(.  

: ناِت تقسيمات عديدة، وذكر منها التقسيم الثـاين قـائال         وقسم السيوطي يف األشباه والنظائر املضمو     
ما عين يف صلب عقد بيع أو سلَم أو إجارة : ، وهو)٣(ما يضمن ضمان عقٍد قطعا : أحدها: املضمونات أقسام ((

؛ مث فرق بني ضمان العقد وضمان اليد بأن مرد ضمان العقد هو ما اتفق عليه املتعاقدان، أو مـا                    )٤())أو صلح 
  .)٥(يكون بدل ما اتفقا عليه؛ أما ضمان اليد، فمرده مثل الشيء املضمون أو قيمته

والضرر الذي ينشأ التعويض على أثره عن اتفاق عقدي، هو النوع الذي له صلة مبوضـوع البحـث،                  
قد، فبحث الشرط اجلزائي هو يف ايته حبث عن تعويض اتفاقي رضائي يربط نص العقد به بني إراديت طريف الع

  .رغم أن البحث سيطرح أثناء احلديث عن عقد املقاولة مسألة عدم وجود نص على التعويض
                                                 

ر الذي أصاا، فلرمبا نشأ الضرر عن آفة  ختتلف أحوال السلعة املباعة إذا تلفت قبل التسليم، من حيث جهة الضر)١(
مساوية، فينفسخ البيع ويسقط الثمن عن املشتري؛ ولرمبا نشأ عن املشتري نفسه، فعليه الثمن ها هنا دون انفساخ البيع؛ ولرمبا 

  .)١١٠(نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي، حملمد فوزي فيض اهللا، : نشأ عن غريه، فيضمن املتسبب بالضرر؛ ينظر
  .)٦٤-٦٣(، ونظرية الضمان، لوهبة الزحيلي، )١٧-١٦(الضمان يف الفقه اإلسالمي، لعلي اخلفيف، :  ينظر)٢(
قطعا، يعين به ما ذكره من اختالفهم يف أبواب هل هي من باب ضمان العقد أو غريه، خبالف هذا الباب، :  قوله هنا)٣(

  .)٤٣٨(األشباه والنظائر، للسيوطي، : فهو قطعي ال خالف يف كونه من باب ضمان العقد، ينظر
  .)٤٣٨( األشباه والنظائر، للسيوطي، )٤(
  .)٤٣٨( األشباه والنظائر، للسيوطي، )٥(



 ٢٢

�א�
��سא��ط��� א�-��א'�0��: �������א��(و�ض�$ن��-و���א�-� �

ما تقدم دار حول التعويض كأصل من أصول التعامل بني الناس حينما حتصل أسبابه، ويف أسبابه خالف                 
س من شأن هذا البحث الدخول يف تلك التفاصيل، غري أنه، وِلِصلَة بعض مواضـيع               ، ولي �كبري بني الفقهاء    

التعويض عن تفويت فرصة مـا  : البحث، فال بد من حبث مسألة أخرى، ذات صلة وثقى بالتعويض، أال وهي          
  من الفرص، فهل هذا سائغ يف الفقه اإلسالمي؟

 عما فات صاحب املال من فرص يف الفقه اإلسـالمي  وأود أن أقرر ابتداًء، أنه مل تبحث مسألة التعويض     
: خبصوصها، قال الدكتور حممد فوزي فيض اهللا عن بعض حاالت الضرر، كحاالت تفويت الفرصة وغريهـا               

وال نص يف الفقه على التضمني يف هذه األحوال، سوى القواعد الفقهية العامة، اليت تستبعد إيقاع الـضرر،                  ((
الضرر : ، وهي نص حديث شريف؛ وقاعدة)ال ضرر وال ضرار : (د وقوعه، كقاعدة  وتستوجب إزالة آثاره بع   

  .)٢(نظائر، ولذا، فال بد من حبثها خبصوصهاملسألة التفويت بحثت غري أنه ، )١())يزال

ليس ناشئا عن قصور الفقه     يف الفقه اإلسالمي     خبصوصها    التعويض عن تفويت الفرصة    إن عدم حبث  مث،  
مثل هذا املوضوع مل يدع إليه واقع الناس يف عصور االجتهاد األوىل، فلم يطرحه اتهـدون                وأئمته، بل ألن    

؛ ومع ذلك، فإن قواعد الفقه اإلسالمي، تتسع هلا، كما يفهم من الكالم املتقدم              )٣(حال يستحق البحث والنظر   
  .للدكتور فيض اهللا

ا الفقهاء قدميا، لعلّه ميكن البناء عليها، واالسـتفادة         والذي أراه، أن مثة نظائر ملسألة التعويض هذه، حبثه        
، مع مالحظة أن هذه النظائر حملّ خالف عنـد الفقهـاء، ولـيس            منها، وأذكر ها هنا ثالثة من هذه النظائر       

املقصود دراسة الرأي الراجح من آرائهم، بل املقصود بيان أن يف الفقه اإلسالمي نظائر للمسألة، وهذه هـي                  
  :الثاملسائل الث

                                                 

  .)٩١( نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العام، حملمد فوزي فيض اهللا، )١(
أ، غري أنه ملا ختصص البحث يف تعويض  هذه املسألة هي مقصد هذا املبحث، فهو ِبرمِته يقوم على دراسة هذا املبد)٢(

الضرر الناشئ عن التأخر أو اإلخالل، ويف حال النص عليه ضمن شرط منصوص عليه يف العقد، هو الشرط اجلزائي، ودون 
  .التطرق إىل خصوص املسألة دون ذلك االرتباط، كان ال بد من طرحها ها هنا، متجردة عن االرتباط املذكور

، أن الفقهاء مل يذكروا )١٢٥(ر حممد بن املدين بوساق يف كتابه التعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي،  ذكر الدكتو)٣(
هذه املسألة ألن التعويض عندهم مستوجب للضمان، فأساسه عندهم قائم على جرب الضرر بإحالل مال حملّ مال؛ ومل يدخل 

ه، مكتفيا مبا قرره من عدم حبثه عند العلماء؛ غري أنه سيتبني أن الدكتور بوساق يف تفاصيل مثل هذا التعويض، إذ هو ال يرا
  . هذا التقدير الذي ذكره الدكتور بوساق، ليس صحيحا، وأنه ال يصح منه إال قوله إن املسألة مل تبحث خبصوصها فحسب
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 لعل أول هذه النظائر، تلك املسألة املعروفة يف الفقه اإلسالمي، وهي            :ضمان منافع العني املغصوبة   : أوال
مسألة ضمان منافع العني املغصوبة، واليت تقرر فيها لدى بعض املذاهب حق صاحبها يف التعويض عما فاته من                  

  .نفعها أثناء الغصب

وتضمن ((:  أثناء مدة الغصب هو قول الشافعية واحلنابلة، قال النووي         فالقول بضمان منافع العني املغصوبة    
 ذكر تفويت املنفعة يف اليد      النووي؛ ويلحظ أن    )١())منفعة الدار والعبد وحنومها بالتفويت والفوات يف يٍد عادية        

ة، فضمنت بالغـصب    ألن املنافع متقوم  ((: النووي شارحا كالم    ابن حجر اهليتمي  العاِدية، أي الغاصبة؛ وقال     
وقال ابن  متقومة، فضمان الغاصب هلا الزم؛ ؛ ويلحظ أنه بىن املسألة على تقوم املنافع، فما دامت)٢())كاألعيان

ومىت كان للمغصوب أجر، فعلى الغاصب أجر مثله مدة مقامه يف يديه، سواء استوىف املنافع،               ((: قدامة املقدسي 
  .)٤(خالف احلنفية، ويف املسألة )٣())أم تركها تذهب

وهذه املسألة ذات داللة هامة يف مسألة البحث، فنفْع العني املغصوبة غري قطعي، بل رمبا يكون متوهما،                 
غري أنه اعترب عند الشافعية واحلنابلة، ألجل حصول التفويت باالعتداء، وكذلك هي مسألة تفويت فرصة مـا                 

  .مسألة العني املغصوبةبشكل متعمد، فالتعمد ها هنا، كاالعتداء يف 

ولعله يلحق باملسألة مسألة أخرى تابعة هلا، فيها ما يفيد مسألة التعويض عن تفويت الفرصة، وهي مسألة    
ضمان نقص سعر العني املغصوبة أثناء غصبها، كأن يكون سعرها يوم غصبها ألفا، فيرتل سعرها إىل مخسمائة                 

 يف فتاواه، معتِبرا أن قـول       عبد الرمحن بن ناصر السعدي    الّمة  حني ردها؛ وهو قول عند احلنابلة، صححه الع       
إن الصحيح أنه يضمن نقص السعر، وكيف يغصب شيئا يساوي          ..((: عموم احلنابلة فيها، قول فيه نظر؛ قال      

أنه ال يـضمن    : ألفا، وكان مالكُه بصدد بيعه باأللف، مث نقص السعر نقصا فاحشا، فصار يساوي مخسمائة             
، أنه يلتفـت إىل     ))وكان مالكُه بصدد بيعه باأللف    ..((: ؛ وإنه يظهر من قوله    )٥))( فريده كما هو   نقص السعر، 

  .مسألة تفويت الفرصة، وهي ذاا مسألة املبحث ِبرمِته

رأيت هذه املسألة عند املالكية، ومل أجدها     : ضمان الربح املفترض للدراهم والدنانري أثناء غصبها      : ثانيا
ن  عند املالكية، ونقل عن بعضهم استحسا      هاذكر القرايف يف الذخرية اختالفا في     عد حبث وتتبع؛ و   عند غريهم، ب  

                                                 

  .)٦/٣٨(وابن قاسم، شرحه حتفة احملتاج، البن حجر اهليتمي، وحواشي الشرواين منهاج الطالبني، للنووي، مع  )١(
  .)٦/٣٨(حتفة احملتاج بشرح املنهاج، البن حجر اهليتمي، مع حواشي، للشرواين وابن قاسم،  )٢(
  .)٧/٩٧( املغين، البن قدامة، )٣(
  .)٦/٢٠٤(حاشية ابن عابدين، : ال يضمن منافع العني املغصوبة؛ ينظَر:  فقد قالوا)٤(
  .)٤٥١(صر السعدي،  الفتاوى السعدية، لعبد الرمحن بن نا)٥(
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إذا كان صاحب املال املغصوب يتجر فيه، واتجر        : األول :ما يلي أذكر منها   ،  تقسيم حاالت املسألة إىل أقسام    
إن كان يتجر فيه، ومل يتجر فيـه        و: الثاينالغاصب فيه أيضا، فلصاحب املال ما كان يرحبه يف مدة الغصب؛            

وإن كان الغاصب فقريا، ال مال له يتاجر فيه، وإمنا : الثالثالغاصب، فله الربح الذي كان يرحبه يف تلك املدة؛ 
وإن كان : الرابعتاجر بسبب املال الذي غصبه، وكان صاحب املال ال يتجر فيه، فالربح لصاحب املال أيضا؛    

يه لو كان يف يديه، ومل يتجر فيه الغاصب أيضا، فلصاحب املال املغصوب رأس مالـه                صاحب املال ال يتجر ف    
  .)١(فقط، إذ مل حيصل عليه تضييع

لو كان املغصوب يف يد صاحبه، علـى        فيما  فها هي املسألة واضحة جلية، نظر فيها إىل الربح املفترض           
ألة اليت يدور حوهلا البحث، أي مسألة التعـويض         ذلك اخلالف والتفصيل املنقول عند املالكية؛ وهي ذاا املس        

  .عن تفويت الفرصة

ون غريهم،   وهو قول احلنابلة د    :بون عند تراجع املشتري عن شراء السلعة      راستحقاق البائع للع  : ثالثا
؛ وصـورته أن يـشتري شـيئا    )٢))(وعليه أكثر األصحاب((: ، مث قال بعد تصحيحه   على ما صححه املرداوي   

، ونقل ابن قدامة عـن      )٣(إن مل آخذْ هذا الشيء الذي اشتريته، فالدرهم لك        : ئع درمها، ويقول له   ويعطي البا 
ووجه الشيخ عبد اهللا بن سليمان املنيع مسألة استحقاق البائع     ؛  )٤(�ال بأس به، وفعله عمر      : اإلمام أمحد قوله  

؛ )٥))(السلعة، بثمن قد يكون فيه غبطة للبائع      يف مقابل تفويت فرص بيع هذه       ((إا  : للعربون عند احلنابلة بقوله   
مدار البحث يف مسألة العربون، هو تعويض البائع عما فاته من ربٍح متوهم، رغم أن التفويت ها هنا مل يأت                    و

  .بسبب اعتداء، وإمنا بسبب اتفاق رضائي بني البائع واملشتري

  .الفقهيةلعربون غريهم من املذاهب ومل يقل بقول احلنابلة يف مسألة ا

ولئن  على التفويت، وهو املقصود بيانه؛       التعويضوهو   ،امع بينها جإن النظائر السابق ذكرها تلتقي حول       
كانت املسألتان األوليان تتحدثان عن التعويض الناتج عن عمل اعتدائي هو الغصب، مما يعين أا قد ال تطابق                  

فإن املسألة الثالثة تصلح نظريا يف رأيـي ملـسألة          ما يكون من تعويض على تفويت فرصة دون اعتداء واقع،           
  .التعويض عن تفويت الفرصة دومنا اعتداء صادر ممن يلزمه التعويض

                                                 

  .)٨/٣١٧( الذخرية، للقرايف، )١(
  .)٤/٣٤٥( اإلنصاف، للمرداوي، )٢(
  .)٤/٣٤٥( اإلنصاف، للمرداوي، )٣(
  .)٤/٢٨٩( املغين، البن قدامة، )٤(
  .)٤/٥٤٠( مشكلة الديون املتأخرة يف البنوك اإلسالمية، لعبد اهللا بن سليمان املنيع، )٥(



 ٢٥

هذا، ومل أشأ أن أحبث ترجيح قول على قول يف املسائل الثالث املذكورة، إذ ليست الغاية أكثـر مـن                    
فرصة، ومع ذلـك، فـيمكن القـول إن         البحث عن نظائر يف الفقه اإلسالمي ملسألة التعويض عن تفويت ال          

  .عمومات أدلة التعويض املذكورة ها هنا، تنفع يف االستدالل على التعويض عن تفويت الفرصة، واهللا أعلم

  .هكذا تبدو مسألة التعويض عن تفويت الفرصة سائغة وفق قواعد فقهنا اإلسالمي، واهللا تعاىل أعلمو

فإنه يسهل البحث بعد ذلك     ع التعويض على تفويت الفرصة،      فإذا تقرر أصل مبدأ التعويض، م      ..وأخريا
عن التعويض االتفاقي، الذي سيدرس يف هذا البحث، وهو مفهوم الشرط اجلزائـي، مـع اإلشـارة إىل أن                   

اتفاق مقارن إلبرام العقد على األكثر، وإن اجلهة اليت يقع عليها وجوب التعويض،             التعويض االتفاقي ينشأ عن     
نص العقد عليها، مما يعين ضرورة حبث سلطة العاقدين يف االشتراط؛ كل ذلك يدرس يف حمله إن هي تلك اليت ي

  .شاء اهللا تعاىل، وكلّه يستند على مبدأ التعويض من أساسه؛ واهللا ويل التوفيق



 ٢٦
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 بالوعد، وكان للقول به أثر يف جوانب عديدة من فقه املعامالت  حبث الفقهاء قدميا وحديثا اإللزام بالوفاء     
، ولقد اقتضت هذه    �املالية خاصة، الختالف األئمة يف هذه املسألة، ومرجع اجلميع كتاب اهللا وسنة رسوله              

الدراسة حبث مسألة الوفاء بالوعد ومدى اإللزام به ملناسبة واضحة، إذ تدور هذه الدراسة حول ما يكون من                  
عٍد بني املتعاقدين، واقع حتت مفهوم االشتراط اجلزائي، الذي هو موضوع البحث؛ وكذلك تتضمن الدراسة               و

ينعقـد  مبحثا حول عقد االستصناع، وسيتبني أن من العلماء من قال فيه إنه جمرد وعد، وأنه ليس عقدا، وإمنا              
  . حبث لزوم االستصناع أو عدم لزومهباملعاطاة بعد إجناز العمل، فناسب حبث مسألة الوفاء بالوعد ألجل

  :وسأحتدث عن هذا املوضوع يف املطالب اخلمسة التالية إن شاء اهللا تعاىل

  . بني احلكم القضائي واحلكم الدياين: املطلب األول

  .حكم الوفاء بالوعد: املطلب الثاين

  .أدلة الفرقاء: املطلب الثالث

  .مناقشة األدلة: املطلب الرابع

  .القول الراجح: مساملطلب اخلا

  .الوفاء بالوعد يف القانون: املطلب السادس
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، وال تتفـق كلمـام يف       )١(التفريق بني احلكم القضائي واحلكم الدياين مما بحث عند كثري من العلماء           
؛ ومن مسائله عنـدهم مـا ذكـره         )٢(ون غريهم اعتماده، وأكثر من اعتمده علماء احلنفية، بل نسب إليهم د         

 ال  واحلال أنـه  ليس يل على هذا املطلوب شيء؛       :  يف تنوير األبصار، أن قول املريض مرض املوت        التمرتاشي
 أن قوله هذا صحيح قضاء ال التمرتاشي؛ ذكر يعين إبراءه من شيء هو عليه، بل يريد أنه ليس عليه شيء أصال   

؛ )٣))(فترتفع به مطالبة الدنيا، ال مطالبة اآلخرة ((: التمرتاشير املختار شارحا كالم      يف الد  احلصكفيديانة؛ قال   
ليس يل عليـه    : ، فإذا قال املريض مرض املوت     )٤(وتفسري األمر هو أنه ال دين عليه أصال، فاألصل خلو ذمته          

، أما من جهة الديانة، فلو كان       شيء، فُسر قوله من الناحية القضائية على ضوء ذلك األصل، فيقبل قوله قضاءً            
  .يف واقع األمر كاذبا، فهو مسؤول عن كذبه عند اهللا

ومثة أمر آخر عند احلنفية أيضا، فهم يتركون للوازع الديين أن يفعل فعله فيما له صلة بعالقات النـاس،                   
الدريين يف حتليله   تحي  الدكتور ف  ما ذكره    ذلكحىت إذا ضعف هذا الوازع، قام القضاء يسد الثغرة، ومن أمثلة            

ملوقف املذهب احلنفي من مسألة التعسف يف استعمال املالك حلقّه، ولو أدى ذلك إىل اإلضرار جباره، فذكر أن 
أبا حنيفة يرى أن املالك ال يمنع من ذلك، ألن األصل يف حق امللكية أنه خيول صاحبه سـلطة التـصرف يف                      

؛ وال يرى   )٥( تصرفه حلكم الديانة، اعتمادا منه على قوة الوازع الديين         حدود ملكه كما يشاء، وأنه يترك تقييد      
                                                 

 يكون فيما هو باطن، واحلق الدياينحق دياين، وحق قضائي؛ : ؤيد القضائي وعدمه إىل قسمني ينقسم احلق باعتبار امل)١(
ال يظهر للقضاء، فال يتأتى للقاضي أن حيكم فيه، فيبقى تابعا للوازع الديين، كأن يرفع إنسان دعوى على آخر، بأنه جحد 

): ١/٥٩(ظفر مبال للمدين، قال العالّمة الزرقا يف املدخل الفقهي، دينه، وال ميلك الدائن دليال على أن له حقا على املَدين، مث 
فإن الديانة تقر للدائن أن يأخذ منه قدر حقّه، دون إذن املدين أو علمه؛ ولكن، لو وصل األمر إىل القضاء، ال يقر له هذا ((

احلق  األمر إىل الوازع الديين عند املَدين؛ أما ؛ فهذا حق دياين، ال سلطة للقاضي فيه، وإمنا مرجع))األخذ، لعدم إثبات حقّه
، فهو ما يتأتى للقاضي احلكم فيه، لظهوره من حيث الدليل والشواهد والبينات والقرائن، تلك اليت يقدر املُدعي على القضائي

  ). ٢٨٥٤-٤/٢٨٥٣( للزحيلي، ، والفقه اإلسالمي وأدلّته،)٥٩-١/٥٨(املدخل الفقهي العام، للعالّمة الزرقا، : إثباا؛ ينظَر
املشاركة املتناقصة وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة، نشره :  هو ما نص عليه الدكتور وهبة الزحيلي يف حبثه)٢(

  .com.badlah.www://httpموقع فقه املصارف اإلسالمية، 
، أي ))إال املهر، فال يصح على الصحيح((: ، ونقل احلصكفي عن البزازية قوله)٥٣٣(،  الدر املختار، للحصكفي)٣(

حاشية ابن عابدين : إنه ليس يل على زوجي هذا مهر؛ وينظر: لظهور أنه عليه غالبا؛ ومعىن هذا أنه ال يصح قول املرأة املريضة
  ).٥/٦١٢(عليه، 
  ).٥/٦١٢( حاشية ابن عابدين عليه، )٤(
امللكية ونظرية العقد يف : ؛ وينظَر)١٣٠(ية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي، لفتحي الدريين،  نظر)٥(
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الدريين ما خيالف أصل هذا النظر يف تقييد احلق قضاء إذا ضعف الوازع الديين بتغير الزمن، حينمـا تقتـضي                   
 ملكه،  املصلحة ذلك، فهي مقصود الشرع، وهو ما دعا متأخري فقهاء احلنفية إىل منع املالك من التصرف يف                

، وألجل ضـعف    )ال ضرر وال ضرار   : (إذا كان تصرفه يضر جباره ضررا فاحشا، استنادا على النص النبوي          
فحقّت عليهم كلمة القـضاء،     ((: قال أبو زهرة والدريين، معقّبني على كل هذا        ،)١(سيطرة الدين على النفوس   
ولو أراد بناء   ((:  من كتب احلنفية النص التايل     ؛ مث نقل الدريين عن تبيني احلقائق      )٢())حلملهم على منع اإلضرار   

؛ كما يكون يف الدكاكني    ،ور يف داره للخبز الدائم    تن  أو مدقّ  ، للطحن حاً أو ر  ألن ذلك   ، مل جيز  ،ارينات للقص 
يضألنه تصرف يف ملكه    ، والقياس أن جيوز   ، فاحشا ال ميكن التحرز عنه      ظاهراً  باجلريان ضرراً  ر ،ك ذلـك  ِر وت

األخذ بالقياس، واألخذ باالستحسان، بني ؛ إنه حسب قول الدريين، جاء التفريق )٣())انا ألجل املصلحةاستحس
بناء على التفريق بني الدياين والقضائي، فالدياين قائم على قوة الوازع الديين، والقضائي يقوم مقام الـدياين،                 

  .حني ضعفه، اتباعا للمصلحة

اللتزامات الدينية األخرى، ميكن أن يشرع هلا ويل األمر أحكاما تنفّذ           فكثري من ا  ((: ويقول الدريين أيضا  
  .)٤))(بسلطان القضاء، إذا أمهل الناس رعايتها، لضعف الوازع الديين، وترتب على ذلك ضرر يتعدى إىل الغري

  ..وعودة إىل مسألة اإللزام بالوعد

قضائي واحلكم الدياين عموما، بل إىل حبـث  إن حديثي ها هنا ال يقصد إىل تفصيل التفريق بني احلكم ال     
  .مدى إمكانية ذلك التفريق يف مسألة اإللزام بالوعد، دون غريها من املسائل

 تتفاوت يف عرض املوضوع على هذه الشاكلة من التفريق املشار إليـه،             �إن عبارات كثري من العلماء      
وعد، ومنهم من ال تتجاوز عبارام احلـديث عـن     فمنهم من يلمح منه البحث يف اإللزام القضائي بالوفاء بال         

وجوب الوفاء أو عدمه، دومنا تطرق إىل اإللزام القضائي أو عدمه، مما قد يعين عند هؤالء أو بعـضهم، أـم               
                                                                                                                                                         

  ).٥/١٢٣(تبيني احلقائق، للزيلعي، وحاشية الشليب عليه، : ؛ وينظَر قول احلنفية يف)١٠٨(الشريعة اإلسالمية، حملمد أيب زهرة، 
  .)١٣١( الفقه اإلسالمي، لفتحي الدريين،  نظرية التعسف يف استعمال احلق يف)١(
، ونظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي، لفتحي الدريين، )١٠٩( امللكية ونظرية العقد، أليب زهرة، )٢(
  .؛ ويظهر أن العبارة يف أصلها أليب زهرة، لتقدمه)١٣١(

واحلاصلُ أن يف هذه ((: ، أن العمادي قال)٥/١٢٣( عليه، ؛ ويف حاشية الشليب)٥/١٢٣( تبيني احلقائق، للزيلعي، )٣(
القياس أن كل من تصرف يف خالص ملكه، ال يمنع منه يف احلكم، وإن كان يلحق ضررا بالغري؛ لكن، : املسائل وأجناسها

  .))اخينا، وعليه الفتوىترك القياس يف موطن تعدى فيه ضرر تصرفه إىل غريه ضررا بينا؛ وقيل باملنع، وبه أخذ كثري من مش
  .، من هذا البحث)١٩٢(هذا، وسيأيت تعريف االستحسان يف الصفحة 

  ).٨٣( احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، لفتحي الدريين، )٤(



 ٢٩

يقصدون بالوجوب أو عدمه، الوجوب الدياين فحسب؛ إن هذا التفاوت جعل حبث هذه املسألة يواجه بعض                
ارات العلماء يف هذه الناحية، حيث ال يظهر التفريق يف بعضها بني احلكم ديانـة أو             الصعوبة يف حماولة فهم عب    

  .قضاًء، رغم ميلي إىل أن قصدهم يف األغلب هو احلكم الدياين، ما مل يصرحوا خبالفه

 هذا الذي تقدم من اإلشارة إىل تفاوت عبارات العلماء ليس أمرا عاماً، فعبارات املالكية مثال، وعلى ما                 
، ويفهم هـذا مـن بعـض     اإللزام به قضاءسيأيت، تتضمن التصريح باإللزام القضائي بالوفاء بالوعد، أو عدم        

عبارات احلنفية أيضا؛ غري أن عبارات احلنابلة والشافعية ال تفيد أكثر من احلديث عن وجوب الوفاء بالوعد،                 
تية عند بعض احلنابلة، مما قد يفهم منـه         ه يف غالب األحيان، مع ما يوجد يف بعض العبارات اآل           وجوب أو عدم 

  .احلديث يف اإللزام القضائي، دومنا تصريح به، على ما سيذكر يف حملّه إن شاء اهللا تعاىل

، ليخرج منها مبا يدل علـى وجـوب         �لكل ما تقدم، فإن البحث سيكتفي بقراءة اجتهادات العلماء          
غالبا، هل هو حكم قضائي أم دياين؛ ألن البحث سيكون          الوفاء بالوعد، أو عدمه، جمردا عن حبث مقصدهم         

مسوقا يف أوله وآخره، إىل الدوران حول الدليل الشرعي، منطلقا من أن ما وجب شرعا، وكان أمرا ظاهرا،                  
؛ ذلك أن أهم ما يدلّ على ما سار عليه البحـث يف هـذه               )١(فال معىن للتفريق بني احلكم فيه ديانة أو قضاء        

 أن وظيفة القضاء يف اإلسالم، هي الفصل بني الناس فيما اختصموا فيه، بل إن تعريـف القـضاء              الناحية، هو 
، أو بتضمني املعىن  )٢(ِبرمِته تضمن هذا املعىن عند مجيع املذاهب، إما تصرحيا، كما هو مذهب احلنفية والشافعية             

ببعض االتفاقات اليت جتري بينهم، تـورث       ؛ وإن إخالل الناس     )٣(املشار إليه، كما هو عند غري هذين املذهبني       
                                                 

والذي يتضح يل أن األعالم الذين نقلنارأيهم يف وجوب الوفاء بالوعد، مل يكونوا يفرقون ((:  قال العالّمة القرضاوي)١(
 ما يلزم ديانة، وما يلزم قضاًء، بل الظاهر من سريهم وأحواهلم وطريقة تفكريهم، أن كل ما يلزم املسلم دينا وشرعا، بني

الوفاء بالوعد، : ؛ ينظَر))يقضى به عليه، ويجرب على فعله يف حالة األمر والوجوب، وعلى تركه، يف حالة النهي والتحرمي
  ).٢/٨٥٧(، ٥المي، عددللقرضاوي، جملة جممع الفقه اإلس

: ، فقد عرف القضاء بقوله)٤٦٣(الدر املختار، للحصكفي، : تنوير األبصار، للتمرتاشي، مع شرحه:  للحنفية ينظَر)٢(
حاشية الشرواين اليت كتبها على حتفة احملتاج، البن حجر اهليتمي، : ، وللشافعية ينظَر))فصلُ اخلصومات، وقطع املنازعات((
  .))فصل اخلصومة بني خصمني فأكثر حبكم اهللا تعاىل((: قد نقل عن مغين احملتاج أن القضاء شرعا هو، ف)١٠/١٢٥(

، غري أن العالّمة ))فصل اخلصومة: وقضى القاضي((: ، فقد قال)١٠/٥(الذخرية، للقرايف، :  من كتب املالكية ينظَر)٣(
هو الفصل بني اخلصمني واضح : وقول بعضهم((:  قوله، عن ابن عرفة)٨/٦٤(احلطّاب الرعيين نقل يف مواهب اجلليل، 

تبيني ((: ، قوله)١١/١٤٧هـ(الروض املربع، فقد نقل عنه حمقق اإلنصاف، للمرداوي، : ، ومن مصادر احلنابلة ينظَر))قصوره
  .))احلكم الشرعي، وإلزام به، وفصل احلكومات

نظرية الدعوى، حملمد : املالكي واحلنبلي جزء من معىن القضاءوينظَر لالستزادة يف تقرير أن فصل اخلصومات يف املذهبني 
  ).٢٦(نعيم ياسني، 
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؛ )١(عداوة، وإن من حكمة تشريع القضاء، رفع الظلم، الذي يؤدي لو شاع إىل توارث الـضغائن واألحقـاد            
  .)٢))(وليس القضاء إال املنفِّذ ألحكام الشرع ما أمكن التنفيذ((

ياين، وما هو قضائي، مما يتخاصم فيه      إن هذه الوظيفة القضائية الشريفة، ال تفتح بابا للتفريق بني ما هو د            
  . الناس، إال فيما ال سلطة للقاضي فيه من األمور الباطنة

فهذا القيد بأن يكون الواجب الشرعي الذي جتري فيه أحكام القضاء أمرا ظاهرا، خيرج به مـا يتعلـق                   
هذه األمور هي وحدها اليت يتعلق بالنوايا واملقاصد الباطنة، وكذا ما خيفيه أحد اخلصمني مما له أثر يف القضية؛ ف

ا التفريق بني احلكم الباطن، وهو الدياين؛ واحلكم الظاهر، وهو القضائي؛ فالقضاء يقضي بالظاهر، واحلكم               
  .الشرعي يعمق النظر يف الباطن

 أنـه   �ولعله يشهد ملثل هذا التفريق يف ناحية األمور الباطنة، والبعيدة عن سلطة القاضي، ما صح عنه                 
إنكم ختتصمون إيلّ، ولعل بعضكم أن يكون ألْحن حبجته من بعض، فأقضي له على حنٍو مما أمسع منه،                  : (قال

  .)٣()فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فال يأخذْه، فإمنا أقطع له به قطعةً من النار
: ها هنا، يدور حول الظاهر فحسب، وعمـلُ القاضـي          �إن احلكم القضائي الذي حيكم به الرسول        

ومن بعده، يدور يف هذه الناحية، أما احلكم الدياين، فهو جيعل ما هو حرام حراما، ولـو كـان                    �الرسول  
ال ميلك وسيلة إثبات ذلك الباطن، لعدم ظهوره، فيبقى مع الظاهر، الذي قد حيكـم مبـا ال                  احلكم القضائي   

  .يتالقى مع ما يف الباطن

  .يصال اإلطار الذي يدور حوله هذا املبحثمل أُِرد التطويل ها هنا، ألنين أكتفي بإ

א��3"� �א��ط��� ��#מ�א�و��=����و$د: �

  .، هل هو مستحب فحسب، أم هو واجب؟)٤(ال بد من استعراض سريع حلكم الوفاء بالوعد يف الشريعة

                                                 

  ).٤٠(نظرية الدعوى، حملمد نعيم ياسني، :  ينظَر)١(
  ).١٠٩( امللكية ونظرية العقد، حملمد أيب زهرة، )٢(
رات تالية، ؛ هذا، ويف م)١٧١٣: ، ح٦/٢٨٥(، ومسلم بشرح النووي، )٢٤٥٨: ، ح١٨٢-٢/١٨١( البخاري، )٣(

  .مسلم، مع رقم اجلزء والصفحة فحسب: سأذكر املرجع األخري، هكذا
؛ وقال احلطاب ))اإلخبار بإيصال اخلري يف املستقبل((): ١/٢٢٠( الوعد اصطالحا على ما يف عمدة القاري للعيين، )٤(

، وقد قرر ))ملخِبر معروفا يف املستقبلإخبار عن إنشاء ا((): ١/٢٥٤(املالكي، كما يف فتح العلي املالك، حملمد أمحد عليش، 
بعض الباحثني، استنادا إىل تعريف احلطاب املالكي، أن الوعد إمنا يكون فيما هو قربة، كتربع أو قرض، وما شابه ذلك، أما ما 

ا، يف وجوب يدخل يف عقود املعاوضات، أو يف األمور العادية، مما ليس الوعد به قربة، فليس الوعد حاصال فيها، وال مبحوث
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ال كالم يف وجوب امتثال ما وجب أصال بالشرع، بال وعد أصال؛ وكذا ال كالم يف حترمي القيام مبا حرم 
؛ واتفق العلماء على أن الوفاء مبا هو مباح مما ينبغي أن تكون عليـه صـفة                 )١(صال يف الشرع، ولو وعد به     أ

أما حكم الوفاء مبا هو مباح من حيث الوجوب أو عدمه، فقد تعددت فيه أقوال الفقهاء، غري أين،                   ؛)٢(املسلم
 ورمبا يلمح يف بعضها بعض التفـاوت يف         وبعد متحيصها، وجدت من املناسب اعتبارها أقواال ثالثة فحسب،        

جوانب من تفاصيلها، فيتمثّل يف القول الواحد أكثر من قول؛ وألجل هذا التفاوت املذكور، فقد رأيت مـن                  
  :   فيما يلي، يتضمن بعضها ذلك التفاوت املذكور، وذلكاملناسب ِذكرها على شكل اتجاهات ثالثة

وهو األصل يف كالم احلنفية     ؛  )٣(وعد، وقد نسبه النووي إىل اجلمهور      استحباب الوفاء بال   :االجتاه األول 
فيما إذا كان الوعد جمردا عن شرط التعليق، وإن كان سيأيت نص عندهم بوجوب الوفاء ذا الوعد اـرد،                   

، )٤))(كـان فإن األوىل الوفاء به مع اإلم     ((: وسيأيت توجيهه يف حملّه إن شاء اهللا تعاىل؛ قال اجلصاص عن الوعد           
قـال  ؛ و)٥(والتعبري باألولوية، تعبري بعدم الوجوب؛ والذي منع منه اجلصاص هو أن يِعد ويف ضمريه أال يفي به  

؛ ويف الدر املختار    )٦))(جيري فيه التقاضي، وإمنا يتقاضى فيه الواجب ال املوعود        ((إنه  : عن االستصناع الكاساين  

                                                                                                                                                         

قوة الوعد امللزمة يف الشريعة والقانون، : الوفاء به، أو عدمه؛ لقد ذهب إىل هذا الرأي الدكتور حممد عبد اجلابر العاين يف حبثه
  ).٢/٧٥٩(، ٥نشرته جملة جممع الفقه اإلسالمي، عدد 

يده يف هذا احلصر كلمة املعروف، أو واحلق أن حبث الوعد، ملزما أم غري ملزم، أوسع مما ذكره الدكتور العاين، وال تف
كلمة اخلري، املذكورتان يف التعريفني املذكورين، ذلك أن أي وعد مبباح، يدخل وال بد يف اخلري واملعروف، إذ فيه على األقل، 

أن يوعد استجابة حلاجات الناس، بيعا وشراًء وشراكةً، وما إىل ذلك، فكلها تصلح للدخول يف اخلري واملعروف، فال أحد حيب 
  .بشيء من البيع والشراء وحنومها، إال وهو حيب أن يوفّى الوعد الذي وِعده، فمن هنا جاء مشول املعروف واخلري لكل ذلك

والظاهر من هذه األدلة ((: ويف بيان وجوب الوفاء بالوعد عامة، بصلة وبغري صلة وقربة، يقول الشيخ يوسف القرضاوي
الوفاء بالوعد، : ، ينظَر))ر، أم بغري ذلك، واجب الوفاء به، إذ مل تفرق النصوص بني وعد ووعدأن الوعد، سواء كان بِصلٍة وِب

إن النصوص اليت ((): ٢/٨٥٥(؛ وقال أيضا يف املرجع نفسه، )٢/٨٤٧(، ٥للقرضاوي، جملة جممع الفقه اإلسالمي، عدد
  .))وعد ووعدأوجبت الوفاء، وحرمت اإلخالف، جاءت عامة مطلقة، ومل تفرق بني 

  ).٣/٥٩١(؛ وأحكام القرآن، للجصاص، )٨/١٨١(احمللّى، البن حزم، :  ينظَر)١(
  ).٤٩٥( األذكار، للنووي، )٢(
  ).٤٩٥(األذكار، للنووي،  )٣(
  ).٣/٥٩١( أحكام القرآن، للجصاص، )٤(
يح شرح مشكاة املصابيح، مرقاة املفات: ، ويف تقرير حسن هلذا املعىن، ينظر)٣/٥٩١( أحكام القرآن، للجصاص، )٥(

  ).٨/٦١٥(للمالّ علي القاري، 
  ).٦/٩٥( بدائع الصنائع، للكاساين، )٦(
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؛ ويف األشباه والنظائر البن جنيم عن القنيـة مـن كتـب    )١))(لَما لزم ولو كان ِعدةً،    ((: عن االستصناع أيضا  
؛ ويف العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، أنه إذا وعد زيد            )٢))(وعده أن يأتيه، فلم يأته، ال يأمث      ((: احلنفية

عه ِغالل أرضه، مث امتنع عن إعطائه إياها، فهل يلزم زيداً شيٌء مب              راًمعطيد الوعد؟ اجلواب  ، أن يال يلزمه  ((: جر
، فهذه نقول ظاهرة يف عدم وجوب الوفاء بالوعد عند احلنفية،   )٣))(الوفاء بوعده شرعا، فإن وفّى، فبها ونعمت      
  .ويف أن الوفاء به ال خيرج عن الندب عندهم

  .والقول باالستحباب هو أيضا قول الشافعية واحلنابلة يف أصل مذهبهم، وكذلك قول الظاهرية

 من الشافعية اإلمجاع على أن من وعد إنسانا مبا ليس منهيا عنه، فإنه ينبغي الوفاء                النوويفقد نقل اإلمام    
 واجلمهور أنه   �فيه خالف بينهم؛ ونقل عن الشافعي       : النوويبالوعد، وهل ذلك واجب أم مستحب، قال        

وفاء بالوعد، فقد قال فيه عـن الوفـاء         ؛ وعبارة النووي يف الروضة أكثر داللة على استحباب ال         )٤(مستحب
؛ ومع نصه هنا أن إخـالف الوعـد         )٥))(مستحب استحبابا متأكّدا، ويكره إخالفُه كراهة شديدة      ((: بالوعد

  .، واهللا تعاىل أعلم)٦(مكروه كراهة شديدة، غري أنه يف األذكار وصفها بالكراهة الترتيهية

، رغم ما سيأيت من كالمه ما يفهم منه وجـوب           )٧(ء بالوعد  على عدم لزوم الوفا    �ونص اإلمام أمحد    
ال يلزم الوفاء بالوعد على الصحيح من املذهب، نص عليـه،           ((: ؛ وقال املرداوي احلنبلي يف اإلنصاف     بهالوفاء  

؛ والشيخ تقي الدين هنا هو اإلمام )٨))(، وذكر الشيخ تقي الدين وجها أنه يلزمه، واختاره      ...وعليه األصحاب؛ 
، على ما سيأيت من ِذكر مذهبه؛ وذكر ابن قدامة يف املغين يف باب القرض مسألة املقرض الذي حيـلّ    تيمية ابن

                                                 

  ).٤٤٠( الدر املختار، للحصكفي، )١(
  ).٣٤٤( األشباه والنظائر، البن جنيم، )٢(
  ).٢/٣٢١( العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، البن عابدين، )٣(
، والفتوحات الربانية )١/٢٢٧(الزواجر عن اقتراف الكبائر، البن حجر اهليتمي، :  وينظَر،)٤٩٥( األذكار، للنووي، )٤(

  .، البن عالن)٦/٢٦٠(على األذكار النواوية، 
  ).٥/٣٩٠( روضة الطالبني، للنووي، )٥(
 شافعي، حينما ذكر ، هذا، ولعلّه يلتقي مع ما قرره الشافعية قول العز بن عبد السالم، وهو)٤٩٥( األذكار، للنووي، )٦(
أن املدين لو كان اشترط على نفسه أن يرد أفضل مما اقترض، وأكمل منه، فليس ذلك حراما، ، )١٠٩(الفتاوى املَوصلية، يف 

بإحسان، ومكافأة حمسن، فإن وفّى بذلك، كان خريا له((: مث قال العز ألنه وعد ،مل يبطل القرض بذلك على األصح(( ،
  . العز وصفُه الوفاء بالوعد باخلريوالشاهد يف عبارة

، أي ))ال يلزمه الوفاء بالوعد، نص عليه((): ٩/٣٤٥(املبدع يف شرح املقنع، :  قال ابن مفلح من احلنابلة يف كتابه)٧(
  .اإلمام أمحد

  ).١١/١٤٥( اإلنصاف، للمرداوي، )٨(
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وإن أجل القرض مل يتأجل، وكان حاال، وكلُّ دين حلّ          ((: حقُّه عند املستقرض، غري أنه يؤجل أمد رده، قال        
ن العلماء ممن قالوا ذا القول، ومجاعة ممن قالوا خبالفـه، مث            ، مث ذكر مجاعة م    ))أجلُه، مل يِصر مؤجالً بتأجيله    

؛ والذي يهم من كالم ابـن       )١))(ولنا أن احلق يثبت حاال، والتأجيل تربع منه ووعد، فال يلزم الوفاء به            ((: قال
صفُه التأجيل بأنـه    قدامة هنا، ليس ارتباط املسألة بالقروض، تلك اليت جعل هلا الشرع أحكاما خاصةً، وإمنا و              

وعد، وأنه لكونه وعدا، فال يلزم الوفاء به، مما يسمح باعتبار هذا القول قاعدة عند ابن قدامة، وهو أنه ال يلزم                   
  .الوفاء بالوعد

ولعله يلتقي ذا عند احلنابلة، ما ذكره املرداوي من أن الوعد أشبه باهلبة قبل القبض، فهي غري الزمـة                   
 وعد إنسانٌ آخر أن يهبه شيئا، فإن اهلبة غري الزمة قبل قبض املوعود له إياها، وهذا ال يعين                   ، أي أنه إذا   )٢(قبله

  .أن الوعد هو ما جعل تلك اهلبة املقبوضة الزمة، بل قبضها هو الذي أضفى عليها وصف اللزوم

من وعـد   ((: ، وهذا نص كالمه   فحسب دون لزومه، هو قول ابن حزمٍ      والقول باستحباب الوفاء بالوعد     
آخر بأن يعطيه ماال معينا، أو غري معني، أو بأن يعينه يف عمل ما، حلف له على ذلك أو مل حيلف؛ مل يلزمـه                        

؛ وهي عبارة جتمع بني عدم وجوب الوفـاء ديانـة،           )٣))(الوفاء به، ويكره له ذلك، وكان األفضل لو وفّى به         
ى لزوم الوفاء به، حىت مع احللف عليه، وهو أقصى ما    وعدم لزومه قضاًء؛ فابن حزم مل يرتفع بالوعد إىل مستو         

  .هنالك من تعبريات عن عدم لزوم الوفاء بالوعد

ويتفاوت العلمـاء الـذاهبون إىل مثـل هـذا     : وجوب الوفاء بالوعد يف حال دون حال   : االجتاه الثاين 
 من قول، رغم التقائها عند      ال اليت جيب فيها الوفاء بالوعد، ولذا، سيتضمن هذا االجتاه أكثر          الوجوب، يف احل  

  .أصل القول بوجوب الوفاء بالوعد يف بعض األحوال

                                                 

اء القرض أجلٌ، هل هو الزم للمقِرض، فال جيوز أن أنه إذا ضرب لقض: ، ومعىن املسألة)٤/٣٥٤( املغين، البن قدامة، )١(
يطلبه قبله، أم ال يلزمه، فيجوز أن يطلبه قبله؟ ما ذكرته أعاله هو قول احلنابلة يف الراجح عندهم؛ وهو قول احلنفية، كما يف 

 بل نص الشريازي يف ،)٣/٣٤(، وهو كذلك قول الشافعية كما يف مغين احملتاج، للشربيين، )١٠/٦٥٧(البدائع، للكاساين، 
ووجه ((): ٤٣٤(، أنه ال جيوز اشتراط األجل فيه؛ قال الشيخ علي اخلفيف يف أحكام املعامالت الشرعية، )٣/١٨٤(املهذّب، 

  .))ذلك أن املقِرض متفضل حمسن، وليس على احملسن من سبيل
، وحاشية الدسوقي على )٦/٥٣٣(الرعيين، مواهب اجلليل، حلطّاب : واملالكية هم وحدهم من جعلوا األجل الزما، ينظَر

، ...ألن الوفاء بالعقود واجب،((): ٤٣٤(؛ قال الشيخ علي اخلفيف يف أحكام املعامالت الشرعية، )٣/٢٢٦(الشرح الكبري، 
  .))وقد مت العقد على تأجيل األداء

  ).١١/١٤٥( اإلنصاف، للمرداوي، )٢(
  ).٨/١٨٠( احمللّى، البن حزم، )٣(
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ربـط  ((:  وشرط التعليق هـو   :يلزم الوفاء بالوعد إذا كان على شكل شرط تعليقي        : فعند احلنفية مثال  
 عنـد   بالوعد املعلّق مبثل هذا الـشرط     ؛ ويلزم الوفاء    )١))(حصول مضمون مجلة حبصول مضمون مجلة أخرى      

: إن شفيت أحج، ولو قال    :  معلَّقا، فقد ظهر فيه معىن االلتزام، كما يف قول القائل           الوعد  إذا كان  أيفية،  احلن
؛ وهو ما ذكرته )٣(؛ ونقل ابن جنيم أنه ال يلزم الوعد إال إذا كان معلّقا، ويف بيع الوفاء)٢(أحج، مل يلزمه مبجرده

  .))املواعيد باكتساب صور التعاليق تكون الزمة((:  قالت، اليت)٨٤(جملة األحكام العدلية يف مادا 

 مث ذكرا الشرط    ،لو ذكرا البيع بال شرط    ((: أن البيعني مع الفصولني    يف حاشيته عن جا    ابن عابدين ونقل  
 ؛)٤))( فيجعل الزما حلاجة الناس    ، إذ املواعيد قد تكون الزمة     ، ولزم الوفاء بالوعد   ، جاز البيع  ،على وجه العقد  

 شرطا يف العقد هـو مـا   يكونفيد أن أصل الوفاء بالوعد غري الزم، لكن الوفاء مبا     قد تكون الزمة، ي    :هوقولُ
خيتص باللزوم، وهو ما ينقل األمر عندهم من عدم وجوب الوفاء ديانة، إىل لزومه قضاًء، على ما تقدم من أنه                    

  . نسب إليهم وحدهم التفريق بني ما هو قضائي، وبني ما هو دياين

فيجعل الزما حلاجة الناس، يفيد أن الوعد يلزم، إذا تعلقت به حاجة الناس؛ ونصهم هذا يفـتح                 : وقوله
  .باب النظر فيما تكون به حاجة الناس املتجددة

فقد صرح علماؤنا بأما لو ذكرا البيع بال شروط، مث ذكرا ((: هذا، ونقل ابن عابدين عن الفتاوى اخلريية
  .)٥))(الِعدة، جاز البيع ولزم الوفاء بالوعدالشرط على وجه 

الوعد يف : والثاينالوعد املعلق بالشرط؛ : األول: فقد ظهر من كالم احلنفية أن الوعد الزم يف ألوان ثالثة      
  .الوعد حلاجة الناس: والثالثبيع الوفاء؛ 

، )٦(وعود له يف السبب    يلزم الوفاء بالوعد إذا كان مرتبطا بسبب، ودخل امل         ويف املشهور عند املالكية   
نعم، مث بدا لك، ال يلزمك؛ ولو كـان افتـراق           : إذا سألك أن ب له دينارا، فقلت      ((: �قال اإلمام مالك    

                                                 

  ).٣/٣٤١(حاشية ابن عابدين، :،وينظَر)٢٢٠(، والدر املختار، للحصكفي،)٤/٢(لرائق،البن جنيم، البحر ا)١(
، ويف البحر الرائق، البن جنيم، )٣/٢٣٧( غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر، للحموي احلنفي، )٢(
  .))أنا أحج، ففعل، يلزمه ذلكإن فعلت كذا، ف: أنا أحج، ال شيء عليه؛ ولو قال: إذا قال((): ٢/٣٢٠(

، عن البزازية وعن الزيلعي؛ هذا، وصورة بيع الوفاء، كما يف البحر الرائق )٣٤٤( نقله ابن جنيم يف األشباه والنظائر، )٣(
و بعت منك هذا العني بدين لك علي، على أين مىت قضيت الدين، فهو يل؛ أ: أن يقول البائع للمشتري((): ٦/٨(البن جنيم، 
  .))بعتك هذا بكذا، على أين مىت دفعت لك الثمن، تدفع العني إيلّ: يقول البائع

  ).٥/٨٤( حاشية ابن عابدين، )٤(
  .)٥/٨٤( حاشية ابن عابدين، )٥(
  ).١/٢٥٥( فتح العلي املالك، لعليش، )٦(



 ٣٥

 هنا إلزامه   �، والشاهد يف كالم مالك      )١))(الغرماء عن وعٍد وإشهاٍد ألجله، لزمك، إلبطالك مغرما بالتأخري        
يف سبب، بأن يتفرق الغرماء عنه بعد وعده بأن يعطيه ألجل وعـده؛ ال  الوفاء بالوعد حينما يدخل املوعود له     

بعـض  ما ذكره يف أول كالمه، حينما مل يكن مثة دخول يف السبب، فهو غري الزم عنده؛ ونقل القرطيب عن                    
ا أن  أشهدكم أين قد وهبت له من أن يؤدي إليكم، فإن هذا يلزمه؛ وأم            : إذا وعد الغرماء فقال   ((:  قوله املالكية
أي ال يقضى عليه بذلك، فأما يف مكـارم         ((: ، علّق القرطيب بقوله   ))نعم، أنا أفعل، فال أرى عليه ذلك      : يقول

مـا،   سئل عن رجل اشترى من رجل كرأشهب، ويف البيان والتحصيل البن رشد اجلد أن )٢))(األخالق، فنعم 
إن باع برأس املال أو بربح، فال شيء ((: أشهبِبع وأنا أُرضيك؛ قال : فخاف الوضيعة، فأتى ليستوضعه، فقال

، �، وذكرها قبله مالك     أشهب؛ وهذه املسألة اليت ذكرها      )٣))(عليه، وإن باع بوضيعة، كان عليه أن يرضيه       
هي ما يصفه املالكية بأنه ارتباط الوعد بسبب، مع دخول املوعود يف السبب؛ وقد ذكر ابن العريب املالكي أن                   

إن اشتريت كـذا،    : إن تزوجت أعنتك بدينار، أو إذا قال      :  يكون منوطا بسبب، كأن يقول     الوعد ال خيلو أن   
، مث  ))يلزمه مبطلقـه  : وإن كان وعدا جمردا، فقيل    ((: ، قال ))فهذا الزم إمجاعا من الفقهاء    ((: أعطيتك كذا؛ قال  

  .)٤))(والصحيح عندي أن الوعد جيب الوفاء به على كل حال، إال لعذر((: قال

كذا يبدو قول املالكية يف األمر، وهو القائم على التمييز بني ما يكون من الوعد مؤديا إىل تصرف مايل                   ه
ذي كلفة، تصرفه إنسان بناء على وعٍد من غريه، فيقضى به؛ وبني ما يكون من وعٍد جمرد، مل تتبعه كلفةٌ، فال                 

  .يلزم الوفاء به قضاًء، وإن لزمه أخالقا

وهو قول قوي عند املالكية، وهـو قـول         :  أن الوعد يلزم ولو مل يدخل يف السبب        كيةوعند بعض املال  
  .)٥(� منهم، وهو أيضا منسوب إىل اإلمام مالك إصبغ

، وأنه قـضاء قاضـي   احلسن البصريذكر البخاري أنه قول    : لزوم الوفاء بالوعد إطالقا   : االجتاه الثالث 
أن قليال من أهل العلم من جعل الوعد ملزما، وأن عمر بن عبد ؛ ونقل احلافظ ابن حجر    )٦(ابن األشوع  ةالكوف

، وقـد   )١(، وقال بلزوم القضاء به، واإلجبار على الوفاء بـه         ابن شربمة ، وهو كذلك قول     )٧(العزيز من هؤالء  
                                                 

  ).١٨/٨٠(اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، : ، وينظَر)٤/٤٧( الفروق، للقرايف، )١(
  .، والكالم الذي نقله القرطيب هو من كالم ابن القاسم)١٨/٨٠( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، )٢(
)٣( ،البيان والتحصيل، البن رشد اجلد )٨/١٨.(  
  ).٤/١٨٠٠( أحكام القرآن، البن العريب، )٤(
  ).١/٢٥٦( فتح العلي املالك، لعليش، )٥(
  ).٢/٢٤٦( البخاري، )٦(
  ).٥/٣٤٢(ن حجر،  فتح الباري، الب)٧(



 ٣٦

 مـن   ابن الشاط ، وهو كذلك قول     )٢(صحح ابن العريب املالكي وجوب الوفاء بالوعد على كل حال إال لعذر           
؛ واختار لزوم الوفاء به اإلمـام ابـن         )٣))(فيتعين تأويل ما يتناقض مع ذلك     ((: ، فقد قال بعد أن قرره     املالكية
، وهو وجه عند احلنابلة، لكن صحيح املذهب هو عدم لزومه، كما تقدم؛ كما اختار القول ذاته اإلمام )٤(تيمية

  .)٥(ى، كما نقله عنه ابنه يف طبقات الشافعية الكربتقي الدين السبكي

ولعله يلتقي مع هذا القول، قولُ من يصرح بتحرمي اخللف بالوعد، فقد نقل ابن جنيم احلنفي عن بعـض                   
؛ وهذا يفيد، كما تقدم، أن املسألة حمل خالف عنـد احلنفيـة،             )٦))(اخللف بالوعد حرام  ((: مصادر احلنفية أن  

احلنفية، فبعضهم يتحدث عن حكم الوفـاء       وتوجيه هذا االختالف يف تقديري، يعود إىل انقسام الكالم عند           
؛ فأوهم األمـر أن   على هذا املعىنجعله الزمايه قضاًء، ف بلزاماإلجعله مستحبا؛ وبعضهم يتحدث عن   يديانة، ف 

مثة خالفا عندهم، رغم أن األمر قد ال يتجاوز اختالف النظر، خاصة أنه فيمن ينسب إليهم القول بالتفريق بني 
  .)٧(كم قضاًء، فهو مشهور عن احلنفية دون غريهماحلكم ديانة واحل

ابـن حجـر    هذا، وصرح بتحرمي اإلخالف بالوعد إطالقا أيضا مجاعة من العلماء الشافعية، نسبه إليهم              
  .)٨(مسائهمِذكْره أل دون اهليتمي

مب : � أنه قيل لإلمام أمحد      املرداويوهو كذلك ما يفهم من بعض ما روي عن اإلمام أمحد، فقد ذكر              
، وهذا يفيد وجوب الوفاء بالوعد ديانة، ولعل هذا املنقول عن أمحد         )٩))(ِبخلف الوعد ((: يعرف الكذابون؟ قال  

                                                                                                                                                         

  ).٨/١٨١( نسبه إليه ابن حزم يف احمللّى، )١(
  ).٤/١٨٠٠( أحكام القرآن، البن العريب، )٢(
، غري أن القول بلزومه مطلقا، هو قول ضعيف جدا عند )٤/٤٩( قاله ابن الشاط يف تعليقه على الفروق، للقرايف، )٣(

  ).١/٢٥٦(املالكية، كما يف فتح العلي املالك، لعليش، 
، واألخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، تأليف عالء )١١/١٤٥( اإلنصاف، للمرداوي، )٤(

  ).٤٧٩(الدين البعلي احلنبلي، 
، وذكر التاج السبكي قول والده هذا ضمن األقوال اليت )١٠/٢٣٢( طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين السبكي، )٥(

  .ب الشافعيليس عليها املذه
  ).٣٤٤( األشباه والنظائر، البن جنيم، )٦(
املشاركة املتناقصة وصورها يف ضوء ضوابط العقود :  تقدم أن هذا ما نص عليه الدكتور وهبة الزحيلي يف حبثه)٧(

  .com.ahbadl.www://httpاملستجدة، نشره موقع فقه املصارف اإلسالمية، 
  ).١/٢٢٨( الزواجر عن اقتراف الكبائر، البن حجر اهليتمي، )٨(
  ).١١/١٤٦( اإلنصاف، للمرداوي، )٩(



 ٣٧

 أخرى يف املسألة عنه، مع تلك الرواية اليت ذكرتها يف القول األول، القاضي باسـتحباب الوفـاء                   روايةٌ �
  .بالوعد

ا تتضمن األقوال اخلمسة التاليةهكذا بدت املسألة على اجتاهات ثالثة، وهي ذا:  

  .استحباب الوفاء بالوعد، وهو قول اجلمهور: القول األول

  .لزوم الوفاء بالوعد إذا كان على شكل شرط تعليقي، وهو قول احلنفية: القول الثاين

لزوم الوفاء بالوعد إذا كان مرتبطا بسبب، ودخل املوعود له يف السبب؛ وهو املـشهور               : القول الثالث 
  .ند املالكيةع

لزوم الوفاء بالوعد إذا كان مرتبطا بسبب، ولو مل يدخل املوعود له يف السبب؛ وهو قول                : القول الرابع 
  .قوي عند املالكية

لزوم الوفاء بالوعد إطالقا؛ وهو قول مجاعة من العلماء، على رأسـهم ابـن األشـوع             : القول اخلامس 
  .يمية والتقي السبكيواحلسن البصري وعمر بن عبد العزيز، مث ابن ت
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  : هنالك العديد مما ميكن اعتباره دليال لكل قول من تلك األقوال، أمجلها فيما يلي
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: �فقـال   أكِذب امرأيت يا رسول اهللا؟      : � روى مالك يف املوطّأ مرسال أن رجال قال لرسول اهللا            -١
ال جنـاح   : (�يا رسول اهللا، أَِعدها وأقول هلـا؟ فقـال رسـول اهللا             : ، فقال الرجل  )ال خري يف الكذب   (

؛ أما كيف عرف أنه يقصد أنه مل        يِف نفى اجلناح، أي اإلمث، عمن وعد زوجته، فلم          �؛ فالرسول   )١()عليك
ن له أنه        �اهللا   هلا بوعدها؟ فهو سياق احلديث الذي يستشري فيه رجلٌ رسول            ِفيأن يكذب على زوجته، فبي 

ال خري يف الكذب، فلما سأله عن إيعادها، رفع عنه اجلناح، مما يعين أنه سأله عن إيعادها مبا ال يفي به، لداللة                      
  .السؤال عن الكذب أوال

  .)٢(وليس مثة دليل آخر من نصوص الوحي الشريف على عدم وجوب الوفاء بالوعد

                                                 

  ).٢/٩٨٩( املوطّأ، ملالك بن أنس، )١(
؛ )إذا وعد الرجلُ الرجلَ، وينوي أن يفي به، ومل يِف، فال جناح عليه: ( أنه قال� سوى ما ذُِكر هلم مما روي عنه )٢(

، يف أدلة القائلني )٤/٤٤(، فقد ذكره القرايف يف الفروق، )٣٩(، من صفحة ٥فه كما سيأيت يف اهلامش رقم وهو على ضع



 ٣٨

  .ذلك الوعد ال يلزمهك، فمن وهب إنسانا فال تلزمه إال بقبضها، و)١(بة قبل القبض الوعد يف معىن اهل-٢

أن من وعد رجال مبال، إذا أفلس الواعد، ال يضرب للموعـود بالوعـد مـع                (( وقع اإلمجاع على     -٣
 قبل إفالسه، ، أي أن املفلس إذا كان قد وعد إنسانا مباٍل)٢))(الغرماء، وال يكون مثل ديوم الالزمة بغري الوعد   

مثّ حكم عليه بتوزيع ماِله على الغرماء، فإن املوعود باملال من ِقبل الواعد املفلس، ال يقسم له نصيب من مال                    
الواعد عند توزيع ماله على الغرماء، وهو ما يعين أنه لو كان الوعد الزما، لكان للموعود حق مبال الواعـد،                    

  .ء، ألن حكمه سيكون كحكمهملينال منه نصيبا أسوة بسائر الغرما
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استدلوا بنصوص عديدة، وال يتسع البحث هلا مجيعها، بل أذكر بعضها، وبعض ما سأذكره، إمنـا هـو                  
  .عنوان موعات من النصوص يف مفهوم أو موضوع حمدد، على ما سيأيت

، )٣(؛ واآلية فيها ذم ووعيد  )٣: الصف(،  ) عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون       كرب مقتا : ( قال اهللا تعاىل   -١
، فقد ذم تعاىل إخالف الوعد، بعموم ذمه ملن قال قوال وعمل خبالفه،             )٤(وظاهر عمومها يشمل إخالف الوعد    

 دليال لقول   وال يعدو إخالف الوعد أن يكون عمال خبالف القول، وهو ممقوت بنص اآلية؛ وقد ذُكرت اآلية               
  .)٥(من يقول بوجوب الوفاء بالوعد

، )وأوفوا بالعهد إن العهد كان مـسؤوال      : ( النصوص اليت تلزم بالوفاء بالعهد والعقد، كقوله تعاىل        -٢
األمر بالوفـاء   والوعد ذاته عهد وعقد،     : ؛ وجه الداللة  )١: املائدة(،  )أوفوا بالعقود : (وقوله ؛)٣٤: اإلسراء(

  .)٦()وإذا عاهد غدر: (بيان خصال النفاقيف  �اء بالوعد؛ ومن الباب نفسه أيضا، قوله ، أمر بالوفما

إنه كان صادق : (� النصوص اليت تثين على من كان صادق الوعد، كقوله تعاىل يف وصف إمساعيل -٣
ذي ال  اليوصف  ف بالوعد موصوف بالصدق،     أن الويفّ : ؛ وجه الداللة  )٥٤: مرمي(،  )الوعد وكان رسوال نبيا   

  .بعدم الصدق، أي بالكذب، وهو حراميويف به 
                                                                                                                                                         

  .بوجوب الوفاء بالوعد، كما سيأيت، وداللته أقرب على الوجوب منها على االستحباب، إذا أِخذ مبفهوم املخالفة
  ).٩/٣٤٥( املبدع يف شرح املقنع، البن مفلح، )١(
  ).٥/٣٤٢(، ونقل اإلمجاع احلافظ ابن حجر يف فتح الباري، )٤/٣٠١(لبيان، للشنقيطي،  أضواء ا)٢(
  ).١٠٨، و١٠٦-١٠٥(اإلمام يف بيان أدلة األحكام، للعز بن عبد السالم، : ينظَر )٣(
  ).٤/٣٠٤( أضواء البيان، للشنقيطي، )٤(
  ).٩/٣٤٥(بدع، امل: ابن مفلح، يف كتابه:  ذكرها دليال للقائلني بالوفاء بالوعد)٥(
  ).٥٨: ، ح٢/١٢٤(، ومسلم، )٢٤: ، ح١/١٧( البخاري، )٦(



 ٣٩

أن إخالف  : ؛ ووجه االستدالل  )١()وإذا وعد أخلف  : (، وذكر منها  ..)آية املنافق ثالث  : (� قال   -٤
، ويف هذا ما فيه من التنفري من اخللف بالوعد؛ قال القرايف عمـا تـضمنه هـذا       )٢(الوعد من صفات املنافقني   
 هذا احلـديث يف     ؛ وذُِكر )٣))(فِذكْره يف سياق الذم دليل على التحرمي      ((: وفاء بالوعد احلديث تنفريا من عدم ال    

  .)٤(معرض االستدالل لقول من قال بوجوب الوفاء بالوعد

إذا وعد الرجلُ الرجلَ، وينوي أن يفي به، ومل يِف، فال جناح            : ( أنه قال  � روي عن رسول اهللا      -٥
  . حراموِعد، فهامن ِقبل الوبه بنية عدم الوفاء ث مبفهومه أن الوعد إذا اقترن ديدلّ احل: داللة؛ وجه ال)٥()عليه

                                                 

، )٥٩: ، ح٢/١٢٤(، ومسلم، )٣٣: ، ح١/١٧(، والبخاري، )٨٦٧٠: ، ح٨/٣٨٨( املسند، لإلمام أمحد، )١(
  .)٢٦٣١: ، ح٥/١٩(، والترمذي، )٥٠٣٦: ، ح٨/٤٩١(والنسائي، 

ث ليس على إطالقه، فليس كل من أخلف وعده منافقا، ذلك أنه يصلح  غري أنه ال بد من لفت النظر إىل أن احلدي)٢(
  .وصفه فعال بالنفاق إذا كان قد نوى اإلخالف فعال، كما هو آٍت يف حديث الترمذي التايل له مباشرة

، ولقد وأما الذي يبلغ مبلغ املنافقني، فهو الذي ينوي الْخلف يف نفسه، رغم تظاهره بالوفاء، فهو األليق بأصل النفاق
: أحدمها، نوعني للنفاق، )١/٢٨٨( يف اإلحياء، �وصف املنافقون بالنفاق إلبطام خالف ما أظهروا؛ ذكر اإلمام الغزايل 

: وأصل هذا النفاق((: املفضي بصاحبه إىل النار، أو الذي ينقصه من درجات علّيني، مث قال الغزايل: والثاينالْمخِرج من الدين؛ 
؛ وعلى هذا، فالذي يسر اخللف، ليس كالذي ال يِسره، بل طرأ ))ر والعالنية، واألمن من مكر اهللا، والعجبتفاوت بني الس

، عن عالمات املنافق )٣/١٨٦٢( يف إحياء علوم الدين، �عليه اخلُلف دومنا قصد نفسي إليه؛ قال حجة اإلسالم الغزايل 
اخللف، أو ترك الوفاء عن غري غدر، فأما من عزم على الوفاء، فعن له عذر وهذا يرتل على من وعد وهو على عزم ((: الثالث

  .))منعه من الوفاء، مل يكن منافقا، وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق
؛ ولقد ذكرت أعاله كالم القرايف أن هذا فيمن كان النفاق له سجية، )٧/٤٢٠(حتفة األحوذي، للمباركفوري، : وينظَر

 ستدلّ لكالم القرايف هنا حبديث الصحيحنيولعلّه يصحح٨/٢١١(، ومسلم، )٦٠٩٤: ، ح٤/١٢٣(البخاري، : أن ي ، :
وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهللا : (.. قال�أنه  �، عن عبد اهللا بن مسعود )٢٦٠٧
ا حينما يتحرى الكذب، وهو ما جيعل الكذب ، ووجه االستدالل ذا احلديث، ما يتضمنه من تسمية الرجل كذّاب)كذّابا

سجية له، مما يعين أنه إن مل يكن من سجيته الكذب، ألنه مل يتحر الكذب، فال يكتب عند اهللا كذابا، وكذا شأن صفات 
  .املنافقني، فالذي يتحراها هو من يتصف ا

التحرمي متعلّق مبا إذا كان اإلخالف سجية، فقال يف ؛ غري أنه عاد فيما بعد ليقرر أن هذا )٤/٤٢( الفروق، للقرايف، )٣(
  .))وأما ِذكر اإلخالف يف صفة املنافق، فمعناه أنه سجية له((): ٤/٤٨(الفروق 
  ).٩/٣٤٥(املبدع، : ابن مفلح، يف كتابه:  ذكره دليال للقائلني بالوفاء بالوعد)٤(
، ٦/٢٧٠(، ورواه الطرباين )٤٩٩٥: ، ح٤/٣٢٧(د، ، واللفظ له، وهو يف أيب داو)٢٦٣٣: ، ح٥/٢٠( الترمذي، )٥(
؛ وضعفه األلباين يف )٥/٢٠(، مطوال؛ واحلديث ضعيف لضعف اثنني من رواته، كما ذكر الترمذي يف سننه، )٦١٨٦: ح

  ).٧٢٣: ، ح١٠٣(ضعيف اجلامع الصغري، 



 ٤٠

ال متاِر أخـاك، وال متازحـه، وال تِعـده موعـدا،     : (أنه قال � ما رواه الترمذي عن رسول اهللا       -٦
 ووجه الداللـة  ؛)٢(أي مزاحا يؤذيه: وال متازحه: أي ال ختاصم وال جتادل؛ ومعىن: ال متاِر: ؛ ومعىن )١()فتخلفَه

  .ظاهر من العبارة األخرية يف احلديث، فهي تتضمن النهي عن وعٍد بإخالف

مبرتلة ((؛ أي   )٤(، والوأي هنا هو الوعد    )٣()واجبحق   املؤمن وأْي: (قال � ما روي أن رسول اهللا       -٧
  .بوصف الوفاء بالوعد بالوجو: ؛ ووجه االستدالل)٥))(احلق الواجب عليه يف تأكّد الوفاء

؛ وجه الداللة أنه جعل الِعدة، وهـي الوعـد،          )٦()الِعدة دين : ( أنه قال  � ما روي عن رسول اهللا       -٨
فجعلُهـا دينـا، دليـل علـى        ((جعلها دينا، ومبا أن الدين واجب األداء، فإن الِعدة على هذا واجبة الوفاء،              

  .)٧))(لزومها

  .)٨( خشية التطويلا، أترك ذكرهه خترج عن مضمون الأدلّة، ومثة على الوجوبل به ا استِدم أهم اهذ
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بينت سابقا أن أصحاب هذا االجتاه، يلزمهم القول باستحباب الوفاء بالوعد ارد، وهذا ما جيعل أصل                
  .الوفاء به ذات األدلة املذكورة لالجتاه األولالوعد عندهم استحباب الوفاء به، فتكون أدلتهم على استحباب 

                                                 

ه ال يصح حتسني الترمذي له، ، غري أن))هذا حديث حسن غريب((: ، قال الترمذي)١٩٩٥: ، ح٤/٣٥٩( الترمذي، )١(
؛ وقد ضعف ))صدوق، اختلط جدا، ومل يتميز حديثُه، فترك((): ٥٤٢(إذ فيه الليث بن أيب سليم، قال احلافظ يف التقريب، 

  ).٦٢٧٤: ، ح٩٠٦(األلباين هذا احلديث يف ضعيف اجلامع الصغري، 
  ).٦/١٢٠( حتفة األحوذي، للمباركفوري، )٢(
، )٦١١٤: ، ح٨٨٣(، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري، )٥١٩: ، ح٥٣٠(يف مراسيله،  رواه أبو داود )٣(

: وهذا فيما يبدو يل ألجل إرساله، ورمبا يكون أيضا ألجل أحد رواته، وهو هشام بن سعد، فهو ضعيف عند ابن حزم، ينظَر
  ).٦٦٥( التهذيب، تقريب: ، صدوق له أوهام عن احلافظ ابن حجر؛ ينظَر)٨/١٨١(احمللّى، 
  ).٦/٨٠( معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )٤(
  ).٦/٣٦٠( فيض القدير، للمناوي، )٥(
، وذكر أن إسناده ضعيف، وضعف السيوطي إسناده يف اجلامع )٩/٣٤٥( ذكره ابن مفلح يف املبدع يف شرح املقنع، )٦(

  ).٤/٣٧٧(الصغري، مع فيض القدير، للمناوي، 
  ).٤/٣٠٠(للشنقيطي،  أضواء البيان، )٧(
، )٣٠٤-٤/٣٠٠(أضواء البيان، للشنقيطي، :  لالطالع على العديد من أدلة القول بوجوب الوفاء بالوعد، ينظَر)٨(

  ).٨/١٨١(واحمللّى، البن حزم، 



 ٤١

فيبقى البحث عن أدلتهم يف لزوم الوفاء بالوعد حينما حيفّه ما تقدم من حال من األحـوال املـذكورة،                   
  :وأذكرها كما يلي

 صار عقدا، أو    هلعل دليل من قال منهم بلزوم الوفاء بالوعد حينما يكون على شكل شرط تعليقي، هو أن               
العقد، فينال بذلك اللزوم نفسه الذي يناله العقد؛ فال حيتاج ها هنا إىل دليل خاص، بل دليله هو ما                   جزءاً من   

  ).١: املائدة(، )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود: (يعرف من أدلّة وجوب الوفاء بالعقود، كقوله تعاىل

ن عدم التزام الواعد بوعده، يؤدي إىل       أما قول املالكية، سواء يف املشهور عندهم، أو يف غري املشهور، فإ           
عبادة بـن   ، عن   )١(إضرار باملوعود، واإلضرار حرام؛ واستدلوا على حترمي اإلضرار باحلديث املشهور الصحيح          

  .، واحلديث عمدة يف بابه)٢()ال ضرر وال ضرار: ( قال� أن رسول اهللا � الصامت

 ما كان ليدخله لوال الوعد،      ا أمر هوعود إىل دخول  هذه الشاكلة من الوعود، تؤدي بامل     أن  : ووجه الداللة 
  .  الواعد بوعده، وقع عليه من جراء هذا إضرار يف نفسه أو ماله، وهو ما نفى الشرع جوازهفإذا دخله ومل يِف
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  ..هذه مناقشات عديدة ملا تقدم من األقوال يف مسألة حكم الوفاء بالوعد
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؛ غـري أنـه   )٣(نوقش الدليل األول بأنه مرسل، كما تقدم ذكر ذلك، ومرِسلُه عدلٌ ثقة مشهود له  : أوال
إن املرسل ليس ضعيفا بإطالق، إذ احتج به أبو حنيفة ومالك وأمحد يف إحدى الروايتني عنـه؛ مث مل                   : يجاب

                                                 

 وال يضر احلديثَ رواية اإلمام أمحد له بإسناد ضعيف، ذلك أن ابن ماجه قد رواه بإسناد آخر صحيح، صححه )١(
ومعناه صحيح ثابت بإسناد صحيح عند ابن ((: قائال، )٣/٢٦٧(الّمة احملدث أمحد شاكر يف تعليقه على رواية املسند، الع

، وأطال النفس يف حبثه، ويف تعداد طرقه، وأخذ منه ذلك ست صفحات )٣/٤١٣(؛ وصححه األلباين يف إرواء الغليل، ))ماجه
فهذه طرق كثرية هلذا احلديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة ((: متتالية، وبعد أن ذكر مجلة من طرقه قال

مفرداا، فإن كثريا منها مل يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إىل بعض تقوى احلديث ا، وارتقى إىل درجة الصحيح إن شاء اهللا 
ورواه مالك :  النووي يف األربعني، قالواحلديث حسنه((): ٦/٤٣٢(، وقبل األلباين قال املناوي يف فيض القدير، ))تعاىل

  .))للحديث شواهد ينتهي جمموعها إىل درجة الصحة أو احلسن احملتج به: مرسال، وله طرق يقوي بعضها بعضا، وقال العالئي
يفه إياه، ، ورغم تضع)٩/٥٤(ومبا تقدم من تعدد طرقه، ومن تصحيح بعضها، يرد على ابن حزٍم يف تضعيفه إياه يف احمللّى، 

  .))إال أن معناه صحيح((: إال أنه قال
  .)٢٣٤١، و٢٣٤٠: ، ح٣/١٠٦(، وابن ماجه، )٢٨٦٦: ، ح٣/٢٦٧( املسند، )٢(
هذا رجلٌ يستسقى ((: صفوان بن سليم، وثّقه ابن سعد وسفيان والنسائي وغريهم، قال أمحد:  مرِسلُه يف املوطّأ هو)٣(



 ٤٢

؛ فال يلِزم كونه مرسال من حيتج باملُرسل؛ ألجل هـذا فـأرى             )١(ل قبله أيضا بشروط   يرده الشافعي مطلقا، ب   
إن هذا احلديث ال يدلّ على أكثر من تلك الفسحة يف التعامـل،             : الصواب يف مناقشة االستدالل به أن يقال      

 الكـذب علـى     واليت مسح اهللا ا للرجل مع زوجه، من الكذب عليها، ويف حدود ضيقة، وقد أبيح للرجل               
  .)٢(زوجته، ومنه إخالفه ما وعدها

نوقش الدليل الثاين املستِند على عدم لزوم اهلبة قبل قبضها، بأنه استدالل مبا هو حملّ خالف، ذلك                 : ثانيا
  .)٣( يقوم على لزوم اهلبة مبجرد القول، وقبل قبضها�أن مذهب مالك 

قـسمة  اق املوعود له ما وعد به مع الغرماء حني          ونوقش الدليل الثالث، والقائم على عدم استحق      : ثالثا
، بأن مثة فرقا بني هذه املسألة ومسألة لزوم الوعد يف حالة التورط بسبب، ففرق ما يلزم بالوعد، مما                   ماله بينهم 

ال يلزم به، أن ما يلزم بالوعد، يكون بسبب ورطة تورطها املوعود له يف أمر، فيصيبه الضرر نتيجة دخوله يف                    
سبب؛ خبالف سواه، إذ ال سبب، فال ضرر؛ وعليه، فال يلزم القائلون بلزوم الوعد بقول من يقـول بعـدم                    ال

  .)٤(الضرب للموعود بالوعد مع الغرماء، ذلك أنه ال ضرر يف حالة الضرب تلك، خبالف حالة التورط

                                                                                                                                                         

؛ ويكفي مرِسلَه قول اإلمام أمحد )٤/٤٢٥(ذيب التهذيب، البن حجر، : ؛ ينظَر))هحبديثه، ويرتل القطر من السماء بذكر
  .املذكور
، وقد ذكر أن مرسل القرون الثالثة األوىل حجة )١/٣٦٠(أصول السرخسي، :  ينظَر مذهب أيب حنفية يف املرسل)١(

، وفيه يقرر أن مذهب مالك أن )٢١٥-٢٠٩(جي، اإلشارة يف أصول الفقه، للبا: عند احلنفية؛ وأما مذهب املالكية فينظَر
املرسل حجة إذا كان مرِسلُه عدال عارفا مبا أرسل، ويذكر أن مالكا احتج باملرسل يف مواضع كثرية؛ ويف مذهب احلنابلة 

 الطربي ؛ ونقل ابن النجار عن ابن جرير)٥٧٧-٢/٥٧٦(الكوكب املنري، البن النجار احلنبلي، مع شرحه، له أيضا، : ينظَر
  .))إن التابعني أمجعوا على قبول املراسيل، ومل يأِت عن أحد إنكارها إىل رأس املائتني((: قوله

، وينقل فيه قول الشافعي بقبول املرسل إذا كان )٢/١١٢(اإلحكام، لآلمدي، :  ، فينظر فيه�أما قول اإلمام الشافعي 
 راٍو آخر يروي عن غري شيوخ األول، أو عضده قول صحايب أو قول من مراسيل الصحابة، أو أسنده غري مرِسِله، أو أرسله

): ٢/١١٣(أكثر أهل العلم، أو إذا عرف من حال مرِسله أنه ال يرسل عمن فيه علّة؛ مث قال اآلمدي بعد ذلك، املرجع نفسه، 
  .))واملختار قَبول مراسيل العدل مطلقا((

  ).٢/٨٥٣(، ٥ الفقه اإلسالمي، عدد ع جملة جمم،لقرضاوييوسف ال، الوفاء بالوعد )٢(
  .))بل نقل ابن رشد االتفاق على لزوم اهلبة بالقول((: ، وقال الشيخ عليش)١/٢١٨(فتح العلي املالك، لعليش، :  ينظَر)٣(
  ).٤/٣٠١(أضواء البيان، للشنقيطي، :  ينظَر)٤(



 ٤٣
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، وحبديث النهي عـن إيعـاد       )العدة دين : (؛ وحبديث )أي املؤمن واجب  و: (االستدالل حبديث : أوال
إذا وعد الرجلُ الرجلَ، وينوي أن يفي به، ومل يِف، فال           : (اإلنسان أخاه موعدا مث إخالفه إياه؛ وكذا حبديث       

؛ ال يصح، ألن هذه األحاديث ضعيفة؛ وفيما يتعلق باحلديث األخري منها، فهو أيضا ضـعيف،                )جناح عليه 
، إال أنه يتـرجح لـدي   )١))(وإسناد ال بأس به، ليس فيهم من أمجع على تركه         ((: رغم قول احلافظ ابن حجر    ف

  .)٢(ضعفه، إذ فيه جمهوالن، كما ذكر الترمذي

االستدالل بالنصوص اليت تأمر بالوفاء بالعهد، وكذا اليت تصف املنافق بغدره بالعهد؛ أخص مـن               : ثانيا
، أما العهد، فهو الوعد )٣(وعد، وقد تقدم أن الوعد هو اإلخبار بإيصال خري يف املستقبلاملطلوب، فالعهد غري ال  

، فهو فوق الوعد، أو هو وعد وزيادة؛ فال يصح االسـتدالل بأدلّـة              )٤(ذاته حني يكون موثّقا، ويلزم مراعاته     
  .)٥(وجوب الوفاء بالعهد، على وجوب الوفاء بالوعد

  .لنصوص اآلمرة بالوفاء بالعقود، فالعقد أخص من الوعد أيضاوكذلك القول يف االستدالل با

، بأن املقصود به هو ما      )كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون        : (نوقش االستدالل بقوله تعاىل   : ثالثا
هاد، لو علمنا أفضل األعمال إىل اهللا، لسارعنا إليه؛ فلما نزل فرض اجل: تدل عليه مناسبتها، وهي أن قوما قالوا  

  .)٦(بل نزلت يف املنافقني: جاهدنا وأبلينا، وهم مل يفعلوا؛ وقيل: بل نزلت يف قوم قالوا: تثاقلوا عنه؛ وقيل

                                                 

فيض : ريب منه يف اجلامع الصغري، ينظر، وأشار السيوطي إىل حسن حديث ق)١/١١٢( فتح الباري، البن حجر، )١(
: ، ح١٠٣(، غري أن األلباين ضعفه يف ضعيف اجلامع الصغري، )٧٥٧٦: ، ح٥/٣٥٨(القدير شرح اجلامع الصغري، للمناوي، 

  .، والصواب قول األلباين، ففيه جمهوالن جهلهما احلافظ نفسه)٧٢٣
  ).٥/٢٠( الترمذي، )٢(
  ).١/٢٥٤(، وقريب منه ما يف فتح العلي املالك، لعليش، )١/٢٢٠( عمدة القاري، للعيين، )٣(
: ؛ وينظَر))عهدا: ويسمى الوعد املوثّق الذي يلزم مراعاته((): ٥٢٩( قال املناوي يف التوقيف على مهمات التعاريف، )٤(

  ).١٦٥(التعريفات، للجرجاين، 
لتفريق بني الوعد والعهد، بأن العهد يكون فيما تعبد اهللا به  وليس دقيقا ما ذكره الدكتور حممد عبد اجلابر العاين يف ا)٥(

قوة الوعد : من أمور الدين، أو ما يكون بني العباد مما يكون خبلفه إتالف مال أو نفس أو إدخال ضرر كبري، وذلك يف حبثه
ذاته سيدخل يف معىن العهد، إذ ، ذلك أن الوعد )٢/٧٥٧(، ٥امللزمة يف الشريعة والقانون، جملة جممع الفقه اإلسالمي، عدد 

 قد يؤدي اإلخالف به إىل اإلتالف والضرر اللذين ذكرمها العاين؛ رغم أنه نقل قبل ذلك معاين العهد لغة، وهي تلتقي إىل حد
  .كبري مع ما ذكرته أعاله

-٢٨/١٧٢(ن عاشور، ، وتفسري التحرير والتنوير، الب)٣/٥٩١(أحكام القرآن، للجصاص، :  يف هذه األقوال ينظَر)٦(



 ٤٤

نوقش االستدالل باألحاديث الناهية عن اخللف بالوعد، واآلمرة بالوفاء به، بأن املقصود ا هـو               : رابعا
ن عن حال املنافق الذي يقصد عدم الوفاء، فينحصر التحرمي عدم عقد النية على اخللف بالوعد، متييزا حلال املؤم

يف مثل حاله، عن حال غريه ممن يقصد الوفاء، فال يوفّي ألمر عارض، مما يعين أن الدليل ها هنا خيص النظر يف                    
  .)١(القلوب وما قصدت من الوعد

حتجاج باألحاديـث الـيت     فقد رد ابن حزٍم اال    : منع إطالق النصوص الدالة على الوفاء بالوعد      : خامسا
ليست على ظاهرها،   : تذكر عدم الوفاء بالوعد، وأا من صفات املنافقني، بأنه ال حجة فيها، ألا على قوله              

ألن من وعد مبا ال حيلّ، أو عاهد على معصية، فال حيل له الوفاء بشيء من ذلك، كمن وعد بزنا أو خبمـر،          ((
 وعد فأخلف، أو عاهد فغدر، مذموما، وال ملوما، وال عاصيا، بل قد   أو مبا يشبه ذلك؛ فصح أن ليس كل من        

يكون مطيعا، مؤدي فرٍض، فإذ ذلك كذلك، فال يكون فرضا من إجناز الوعد والعهد، إال على مـن وعـد                    
  .)٢))(بواجب عليه، كإنصاف من دين، أو أداء حق فقط
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وهو قول املالكية واحلنفية، ورأيت أن احلنفية جعلوا الوعد املعلق بالشرط جزءا من ماهية العقد الـذي                 
، معتربين أن الوعد املرتبط بـسبب،       )ال ضرر وال ضرار   : (ألزم الشرع به؛ وتقدم أن املالكية استدلوا حبديث       

  .سيؤدي إخالفه إىل اإلضرار باملوعود له

                                                                                                                                                         

١٧٣.(  
ولعل أصحاب هذا القول أخذوا قوهلم من األدلة اليت حترم ما تقرره القلوب من املنكرات، وإن مل يعمل ا اإلنسان،  )١(

؛ قال ابن حجر يف )٢٢٥: البقرة(، )ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم، ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم: (قال تعاىل
: )٣٨١-٢/٣٨٠(يف التحرير والتنوير، البن عاشور، ؛ واملؤاخذة يف اآلية، كما يف ))أي مبا استقر فيها((): ٩٠-١/٨٩(الفتح، 

، واملؤاخذة باليمني هي اإللزام بالوفاء ...أخذه بكذا، أي عده عليه ليعاتبه أو يعاقبه،: من األخذ، مبعىن العد واحملاسبة، يقال((
؛ واملؤاخذة تنحصر فيما كسبته )) ذلك أن يأمث إذا وقع احلنث، إال ما أذن اهللا يف كفارتها، وعدم احلنث، ويترتب على

جعل اللغو هنا مقابال ((إنه تعاىل ): ٢/٣٨٣(التحرير والتنوير، القلوب، ولغو األميان هو غري املقصود منها، قال ابن عاشور يف 
؛ وكون اآلية يف األميان، ال ينفي إطالقها املسؤولية عما ))ما كسبه القلبِلما كسبته القلوب، ونفى املؤاخذة عن اللغو، وأثبته ِل

، وتعمد )٥: األحزاب(، )وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به، ولكن ما تعمدت قلوبكم: (تعمدته القلوب؛ وقد قال تعاىل
فالقلب إذا عقد عقدا على شيء، فها ؛ )٢١/٢٦٤(التحرير والتنوير، البن عاشور، القلوب يكون بالقصد واإلرادة، كما يف 

  .هنا املسؤولية
  ).٨/١٨١( احمللّى، البن حزم، )٢(



 ٤٥

 وأولئك، بأن أدلة وجوب اإليفاء بالوعد أدلة مطلقة عن هذين القيدين، فـال ينبغـي                وقد يناقش هؤالء  
                      ا مناقشة غري قومية، إذ إن تقييد مطلق األمر بالوفاء مبا إذا وقع ضرر باملوعود لـه، أمـرما؛ غري أ تقييدها

لوفاء بالوعد مقيدا بتلـك     مفهوم، فتقييد املطلق بأحواله وشروطه معروف يف األصول، فيكون األمر املطلق با           
  .األحوال اليت ذكرها احلنفية واملالكية
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وأرى أن أبدأ ألجل الوصول إىل القول الراجح مبا الْتفَت إليه بعض العلماء السابقني، من إشكال ظاهر                 
ل احلافظ ابن حجر عـن والـده        بني األحاديث اليت توجب الوفاء بالوعد، وبني القول بعدم وجوبه، فقد نق           

تلك املفارقة بني ما هو واضح من إلـزام اآليـات           : إشكاالت يف مسألة اإللزام بالوعد، وموضوع اإلشكال      
واألحاديث بالوفاء بالوعد، مع التقريع وزجر من مل يِف به؛ وبني قول اجلمهور أن عدم الوفاء بـه مكـروه                    

؟ وكمحاولة للخروج من )١( يف النصوص من دالالت على خالفهترتيها، فكيف اتجه اجلمهور إىل ذلك، مع ما
؟ )٢))(حيـرم اإلخـالف، وال جيـب الوفـاء        : هل ميكن أن يقال   : وينظَر((: اإلشكال، قال احلافظ ابن حجر    

اه  وللسخاوي٤(مل ينفِرد والـد شـيخنا     ((: ، وقال يف هذا الكتاب    )٣(التماس السعد يف الوفاء بالوعد    :  جزٌء مس( 
: ال جيب الوفـاء بالـشرط     : )٦(قولُ األصحاب ((:  قولَه تقي الدين السبكي  ، مث نقل عن     )٥))( ذلك بالبحث يف 

مشكل، ألن ظواهر اآليات واألحاديث تقتضي وجوبه، وإخالف الوعد كذب، واخللف والكذب ليسا مـن               
  .)٨(وفاء بالوعد واجب، ولذا، نقل عنه ابنه يف طبقات الشافعية الكربى، كما تقدم، أن ال)٧))(أخالق املؤمنني

  .إن هذا الكالم يقتضي تعميق النظر يف األدلّة، ألجل ترجيح ما يظهر صوابه على غريه

،  ميكن مناقشته غري دلـيلني  على وجوب الوفاء بالوعديظهر يل، واهللا تعاىل أعلم، أن مجيع ما استدلّ به    ف
آيـة املنـافق    : (، وحـديث  )٣: الـصف (،  )ونكرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعل        : (قوله تعاىل : مهاو

؛ فال تصح مناقشة االستدالل باآلية بأا جاءت ملناسبة خاصة، فال عموم هلـا،       )، وإذا وعد أخلف   ...ثالث،
                                                 

  ).٥/٣٤٢( فتح الباري، البن حجر، )١(
  ).٥/٣٤٢( فتح الباري، البن حجر، )٢(
  ).٦/٢٥٨(الفتوحات الربانية على األذكار النواوية، :  ذكره ابن عالن الصديقي الشافعي يف)٣(
  .افظ ابن حجر أي والد احل)٤(
  ).٦/٢٥٨( الفتوحات الربانية على األذكار النواوية، البن عالّن الصديقي الشافعي، )٥(
  . أي الشافعية)٦(
  ).٦/٢٥٨( الفتوحات الربانية على األذكار النواوية، البن عالّن الصديقي الشافعي، )٧(
  ).١٠/٢٣٢( طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين السبكي، )٨(



 ٤٦

بل األصل هو عموم اللفظ، فيصح االستدالل ا على وجوب الوفاء بالوعد، فالوعد قول جبميع األحـوال،                  
 وكذا احلديث، ال تصح مناقشته، فإخالف الوعد حـسبه مـن            ن ما ال يفعل؛   وحرمت اآلية أن يقول اإلنسا    

األحاديث اليت سبق بيان ضعف كل منها       صفات املنافق، وهي تأيت يف سياق يدلّ على حترميها؛ وفوق ذلك، ف           
تقـوى  يصح األخذ ا، وذلك لتعدد طرقها، في      فتتقوى باجتماعها،   فهي  منفردا، واليت توجب الوفاء بالوعد،      

  .منها املعىن اخلاص بوجوب الوفاء بالوعد

وعلى ما تقدم، فاألصل الذي تقضي به األدلة، هو وجوب الوفاء بالوعد ديانة، ومن مثّ لزومه قضاًء، إذ                  
  .إن الواجب ديانة، الزم قضاء، ما دام فيما ظهر من األمور: على ما تقدم

  :ب قصر عمومه قضاًء، فال يعم إال أنواعا ثالثةهذا الذي يترجح لدي ديانة وقضاء، جيومع ذلك، ف

 إىل اإلضرار باملوعود له؛ وهو ذاته       ايؤدي اإلخالل   وتلك الوعود اليت ينشأ عنها التزام،       : النوع األول 
  .قول املالكية، الذين جعلوا اللزوم حمصورا يف الوعد الذي ينشأ عن سبب، مع دخول املوعود له يف السبب

عد وعد به،    هذا القول، ألجل ما سينشأ من إضرار يف حق من دخل يف أمٍر بناء على و                ويظهر يل صحة  
مث نكث الواعد بالوعد، واإلضرار بالناس حمرم شرعا، والذي أعطى الوعد قد أضر هنا بـصاحبه، إذ دخـل                   

  .املوعود له يف أمٍر بناء على الوعد، فأدى اخللف إىل اإلضرار

قترنة بالعقود، فالوعد ها هنا عقد يف احلقيقة، واهللا تعاىل أمر بالوفاء بالعقود، قال              الوعود امل : النوع الثاين 
، فأي عقد تضمن وعدا، فاآلية تأمر به أمرها بالعقد          )١: املائدة(،  )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود     : (تعاىل

هـو إعطـاء    : واإليفاء((: عالمة ابن عاشور  ذاته؛ واألمر هنا أمر بالوفاء بال تنقيص مما وعد به الواعد، قال ال            
  .)١))(الشيء وافيا، أي غري منقوص

، ولـه   إذا كان على شكل شرط تعليقـي      شبيه مبا تقدم عن احلنفية من قوهلم بلزوم الوعد          وهذا النوع   
لزوم هذا   فهو به لصيق، و    ،)٢(الشروط املقترنة بالعقد، وسيأيت حبثه يف حملّه إن شاء اهللا تعاىل          بكبري  كذلك شبه   

  .النوع، من لزوم تلك الشروط

ما تسبب من الوعود لتصرف مكلف، كأن يِعد إنسان آخر بزيارته يف يوم حمدد، فصنع               : النوع الثالث 
  .ألجله وليمة كبرية، مث مل يأِت وبال عذر، فمن حقّه قضاًء أن يلزمه مبا قد تكلّفه

                                                 

  ).٦/٧٤(تفسري التحرير والتنوير، حملمد الطاهر بن عاشور،  )١(
  .، من هذا البحث)١٢٧-٧١: ( ينظَر)٢(



 ٤٧

         ح قول من قال بلزوم الوعود عاموإن دخلت يف عموم األمر بالوفاء بالوعد،       ةً قضائيا،   هذا، وإمنا مل أرج
 من شخص ن وعٍدن القضاء هنا سيتعرض لضياع هيبته، إذ سترتفع إليه قضايا ال قيمة هلا، ألجل ما حصل مِ        أل

بضياعها يتهافت القـضاء،    و،  )١(، وهيبة القضاء ضرورية   آلخر بأي أمر، فإشغال القضاء بالتوافه، يضيع هيبته       
ري من احلقوق اليت ال تدرك إال به؛ فأن يِعد الرجل صديقه بزيارته مثال يف مناسبة ما، وأن يخلـف                    فتضيع كث 

الواعد بوعده، فهذا أمر ال جيوز شرعا بغري عذر، غري أنه ال يرتفع إىل القضاء، وال يقضى به، إذ ستضيع هيبة                     
  .القضاء، وسينشغل مبثلها عن كثري من القضايا اهلامة
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صيغة االسـتقبال  ((:  منها١٧١بلزوم الوعد ارد بالبيع، ففي املادة األحكام العدلية هذا، ومل تأخذ جملة   
؛ وهذا من الّة احنيـاز إىل املـذهب         ))سأبيع، وسأشتري، ال ينعقد ا البيع     : اليت هي مبعىن الوعد ارد، مثل     
نفي ال يقول بلزوم الوعد ارد؛ واحنيازهـا        ، وقد تقدم أن املذهب احل     األساس هل احلنفي، الذي هو املرجعية ا    

املواعيد باكتساب صـور التعـاليق تكـون    ((: القائلة) ٨٤(ظاهر أيضا فيما أخذته من قول احلنفية يف مادا     
  .))الزمة

دين خالف الة هنا، إذ أخذ      ورغم أن الة إحدى مرجعيات القانون املدين األردين، إال أن القانون األر           
صيغة االستقبال اليت تكون مبعىن الوعد ارد، ينعقـد ـا    ((: ، واليت تقول  ٩٢بالقول بإلزامية الوعد يف مادته      

، ١٠٦؛ بل نص أيضا على إلزامية الوعد بالبيع يف مادتـه            ))العقد وعدا ملزما، إذا انصرف إليه قصد العاقدين       
إذا وعد شخص بإبرام عقد مث نكل، وقاضاه اآلخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط              ((: واليت تنص على أنه   

؛ ))الالزمة للعقد، وخباصة ما يتعلق منها بالشكل، متوافرة، قام احلكم، مىت حاز قوة القضية املقضية، مقام العقد
على إبرام عقد البيع يف املـستقبل،       وهذه املادة تفيد إلزامية الوعد بالبيع، والوعد بالبيع هو أن يتفق شخصان             

  .)٢(فإذا أبدى الطرف اآلخر قبوال، فإن الوعد يلزمه، وحيكم القضاء بلزوم الوعد، إذا قاضاه

؛ إن  ))يلزم الوعد صاحبه، ما مل ميت أو يفلـس        (( من القانون املدين األردين على أنه        ٢٥٤ونصت املادة   
إلزامية الوعد، وهو القول املشهور عند املالكية، كما تقدم، ويف هـذا            هذا ميل من القانون األردين إىل القول ب       

  .ضبطٌ لعالقات الناس التجارية من أن تقع يف مهازل الكالم غري املسؤول

                                                 

؛ وذكر املاوردي يف أدب ))وينبغي أن يكون القاضي مهيبا يحتشم منه((): ١٦/٧٩( قال السرخسي يف املبسوط، )١(
  .))ليكون أبلغ يف اهليبة((: ، أنه ال بد من إبعاد جمالس اخلصوم من القاضي)١/٢٤٩(القاضي، 
  ).٣٥(العقود املسماة، لوهبة الزحيلي، :  ينظَر)٢(
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ة، وأعين بكوـا    الشروطُ االتفاقية االقتراني  : الشروط يف العقود هو موضوع هذا الفصل، واملراد ا هنا         
اتفاقية، أنه يتفق عليها املتعاقدان، من غري اقتضاء العقد وال إجياب الشرع؛ وسواٌء أذُكـرت يف العقـد أم مل                    

  .تذكر؛ وأعين بكوا اقترانية، أا آتيةٌ من كوا تقترن بالعقد ساعةَ انعقاده من العاقدين

قدم تصورا للعقد لغة وفقها وقانونا، ألسري بعد ذلـك          وألن الشرط ذو صلة بالعقد، فقد كان لزاما أن أُ         
  .حنو الشروط يف العقود، وحنو الشرط اجلزائي خاصة، فهو املوضوع الدقيق للبحث ِبرمِته

وسيكون ما يتقرر يف هذا الفصل إن شاء اهللا تعاىل ِعماد هذه الدراسة مجيعهـا، فـصوال ومباحـثَ،                   
ة البحث ِبرمِته، فإذا جاز الشرط االقتراين االتفاقي شرعا، فإن البحث ِبرمِتـه             وسيكون ذا أثر واضٍح يف مسري     

سيقوم على هذا اجلواز، لينتقل إىل تفصيله يف صور عديدة تتبع له؛ وإن مل ينلْ الشرط االتفاقي االقتراين حظّه                   
  .ن يكون من داٍع إليه ِبرمِتهمن اجلواز، فإن هلذا االحتجاب عن اجلواز أثرا على البحث كلّية، حبيث ل

وال بد من لفت النظر إىل أن الشروط والعقود تعرض يف العصر احلديث على شاكلة نظريات تتكامل يف                  
احلديث بشأا، كما هو واقع يف كتاب نظرية الشروط للدكتور حسن الشاذيل، ونظرية العقد للدكتور عبـد              

رض عري من املواضيع ت   داءات هذا العصر املعرفية، اليت صارت كث      الرزاق السنهوري، ذلك أن النظريات من إس      
  .على شاكلتها؛ وهذا شأن كثري من األبواب يف الفقه اإلسالمي، بل ويف مواضيع شرعية أخرى

فاحلديث الفقهي القدمي ال يوجد على شاكلة النظريات احلديثة إمجاال، كشأن العقـد مـثال، فليـست                
، بل تشتت احلديث يف العقد تشتت العقود ذاـا، مـن بيـوع              )١( يف باب واحد   أحكامه ومتعلَقاته جمموعة  

وأنكحة وغريها، وتناثر يف كتب الفقه كتناثرها؛ أما دراسة املواضيع القانونية على شاكلة النظريات، فإنـه مل                 
فاملسألة عائدة إىل   يوجد يف اإلنتاج البشري عامة إال بعد قرون من تأصيالت الفقه اإلسالمي والتفريع عليها،               

  .)٢(لفقه اإلسالمي عن إمكانية التطورلانغالق ما قد يظن أنه التطور البشري املعريف، ال إىل 

                                                 

  ).١/٦٣( نظرية العقد، لعبد الرزاق السنهوري، )١(
 ومع ذلك، فبعض الكتب القدمية تدرس العقود على ما يقارب النظريات، إن مل يطابقْها، فتكون سابقة لشاكلة )٢(

ديثة، ككتاب القواعد النورانية الفقهية، وهي الدراسة اليت جادت ا قرحية اإلمام ابن تيمية، النظريات يف املعارف البشرية احل
قاعدة العقود، ونشرت يف : واليت انتظمت رغم صغر حجمها كثريا من جوانب وأحكام العقود والشروط، ويسميها البعض

ت، أليب حممد بن غامن البغدادي، وهي يف الضمان يف من جمموعة الفتاوى، البن تيمية؛ وكمجمع الضمانا) ٢٩(أوائل الد 
الفقه اإلسالمي، وهي على حسب املذهب احلنفي، وكذلك ما كثُرت الكتابة فيه يف التراث اإلسالمي يف فقه املال، ككتاب 

اف، األموال أليب عبيد، واألموال البن نصر الداوودي، وغريمها؛ وكذا كتب فقه القضاء، ككتاب أدب القاضي، للخص



 ٤٩

: ويناسب ها هنا أن أذكر تعريفا للنظرية، لتتضح صورتها العامة، ولعلّه يكفي يف هذا املقام تعريفها بأا                
م عامةٌ، يتصل مبوضوع عام معني، حبيث يتكون من أولئك نظـام            مفهوم كلّي قُوامه أركانٌ وشرائطُ وأحكا     ((

، وليس املوضوع عن النظريات وشـرح       )١))(تشريعي ملزم، يشمل بأحكامه كلّ ما يتحقّق فيه مناط موضوعه         
  .معناها، وبيان تطور أمرها، حىت أتوسع يف احلديث عنها، بل يكفي إن شاء اهللا تعاىل ما ذكرت من تعريفها

  :وسيتكون هذا الفصل من املباحث األربعة التالية

  .مفهوم العقد يف اللغة والفقه والقانون: املبحث األول

  .مفهوم الشرط يف اللغة والفقه والقانون: املبحث الثاين

  .سلطة العاقدين يف إنشاء العقود والشروط: املبحث الثالث

  .ذا الباباألساس الذي سيجري عليه البحث يف ه: املبحث الرابع

                                                                                                                                                         

وأدب القاضي أيضا للماوردي؛ وكذلك بعض الكتب اليت عرفت يف بعض أبواب القضاء واحلسبة ونظام احلكم، ككتاب 
  .حترير الكالم يف أحكام االلتزام، للحطاب املالكي؛ وكتاب السياسة الشرعية، واحلسبة، ومها البن تيمية

نظرية األهلية، ونظرية : ريات الفقهية يف التراث اإلسالميهذا، ويذكر الدكتور علي حميي الدين القره داغي من النظ
حيث درسها الفقهاء ومجعوا ((): ٢٨٠(املقدمة يف املال واالقتصاد وامللكية والعقد، : العرف، ونظرية املصاحل، قال يف كتابه

ار اعتبار علم أصول الفقه ذاته ، بل نقل عن الدكتور سامي النش))حوهلا كل ما يتعلق ا، وإن مل يطلقوا عليها اسم النظريات
جمموعة كبرية من النظريات، واعترب الدكتور القره داغي القواعد الفقهة ومباحث الفروق وكتب األشباه والنظائر، وكذا كتب 

  ).٢٨١(املرجع نفسه، : ختريج الفروع على األصول؛ اعترب كل ذلك من شاكلة النظريات؛ ينظر
، ويعرفها الدكتور القره داغي يف كتابه املقدمة )١٤٠(لدريين يف كتابه النظريات الفقهية، هذا تعريف الدكتور فتحي ا)١(

  .))التصور ارد اجلامع للقواعد العامة الضابطة لألحكام الفرعية اجلزئية((: ،بقوله إا)٢٨٠(يف املال واالقتصاد وامللكية والعقد،
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، وأبـواب  )٢(، بل هو أهم مصادر إنشاء االلتزام)١(العقد مصدر من مصادر االلتزام يف الشريعة اإلسالمية      
من بيوع وأنكحة وصلح وغريهـا؛ فـالعقود يف     ،  هالعقود يف الفقه اإلسالمي وِسعت أكثر من نصف مواضيع        

  . اإلسالمي ذات مساحة كبرية فيه، يتضح من خالل النظر فيها أمهيتها يف الفقه اإلسالميالفقه

 العقد لغة وفقها وقانونا، ليكون الدخول يف مباحث هذه الدراسـة            إن كل هذا يقضي بضرورة تعريف     
  .قائما على أساس تصور سليم له

  :وحيتوي هذا املبحث على املطالب التاليةهذا، 

  .تعريف العقد يف اللغة: لاملطلب األو

  .تعريف العقد يف الفقه: املطلب الثاين

  .تعريف العقد يف القانون: املطلب الثالث

                                                 

كَونُ الشخص ((: ، بأنه)١/٤٣٦(رفه العالّمة الزرقا يف املدخل الفقهي العام،  االلتزام أثر عام من آثار العقود، ع)١(
  .))مكلَّفا بفعل، أو امتناٍع عن فعٍل، ملصلحة غريه

  ).١/٣٢( مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، لعبد الرزاق السنهوري، )٢(
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 وثوق، وإليه ترجـع فـروع       أصلٌ واحد يدلّ على شد وِشدةِ     ((: العقد لغة كما يف معجم مقاييس اللغة      
: ؛ ومن الباب قوهلم   )١))(إجيابه: وجوبه وإبرامه؛ والعقدةُ يف البيع    : لنكاح وكلٍّ شيء  ، وعقدة ا  ...الباب كلها، 

 الطربي؛ ويفصل   )٢(شده: عقد احلبل والبيع والعهد يعقده    : عقدت احلبلَ أعِقده عقْدا، وقد انعقد؛ ومنه قوهلم       
؛ )٣))(ما يعقد احلبل باحلبل، إذا وصل به شداً       عقد الشيء بغريه، وهو وصلُه به، ك      : وأصل العقد ((: املعىن قائال 

  :)٤(ويذكر هنا قول الشاعر

إذا عقــدوا عقــدا جلــارِهم قــوم  
  

  شدوا الِعنـاج وشـدوا فوقـه الكَربـا        
  

عقود األمان والذمة والنكاح والبيع والشركة وغري ذلك، ويذكر أيضا ما يعقده            : وتذكر يف هذا السياق   
  .)٥(الطاعات كاحلج والصيام واالعتكاف والنذراإلنسان على نفسه من 

، وقد جعلت داللة الربط احلسي الكامنة يف كلمة العقد، أساسـا            )٦(والعقد يستعمل يف املعاين واألجسام    
، )أوفـوا بـالعقود   : (يف تفسريه لقوله تعـاىل     الشوكاين؛ ويقول   )٧(الستعماهلا يف الربط املعنوي بني كالمني     

                                                 

  ).٤/٣٠٣٢( منظور، لسان العرب، البن: ؛ وينظَر)٤/٨٦( معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )١(
  ).٣٨٣( القاموس احمليط، للفريوزآبادي، )٢(
  .، وهو تفسري الطربي، كما سيذكر فيما يأيت)٤/٢٦٦٢( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطربي، )٣(
تفسري الطربي، : ، وكتاب)٢/١٣٩(معاين القرآن وإعرابه، للزجاج، :  هذا الشاعر هو احلطيئة، ينظر كتاب)٤(
)٤/٢٦٦٢.(  

حبلٌ يشد وسط عودين : حبلٌ يشد أسفل الدلو العظيمة إذا كانت ثقيلة، حىت ال تسقط يف البئر؛ والكَرب: والعناج
إن هؤالء القوم إذا عقدوا عقدا أحكموه ووثّقوه، كإحكام الدلو إذا : مصلّبني تشد إليهما سيور الدلو؛ ويريد احلطيئة أن يقول

  .رب، وإمنا هو متثيل، إذ ال عناج وال كرب يف املواثيق والعقودشد إليها العناج والكَ
  :والبيت قاله احلطيئة ضمن قصيدة له ميدح ا بغيض بن عامر من بين أنف الناقة، ويهجو ا الزبرقان؛ وقبلَه

همغري واألذناب ،األنف هم قوم  
  

  فمن يسوي بأنف الناقة الذنبا
  

  ).٢٨٩-٣/٢٨٧(بد القادر بن عمر البغدادي، خزانة األدب، لع: ينظر
  .، عن احلسن البصري قريبا من هذا)٦/٣٢(، ونقل القرطيب يف تفسريه، )٤/٢٦٦٢( تفسري الطربي، )٥(
  ).٢/٦(، وفتح القدير، للشوكاين، )٦/٣٢( تفسري القرطيب، )٦(
  ).١٨٤هامش ( أحكام املعامالت الشرعية، لعلي اخلفيف، )٧(
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؛ وهل األصـل يف     )١))(إذا استعمل يف املعاين، كما هنا، أفاد أنه شديد اإلحكام، قوي التوثيق           و((): ١: املائدة(
؟ الصواب أن العقد حقيقة يف الربط احلسي، وأنه إمنا يدخل فيه الـربط          )٢(إطالقه على املعاين أم على األجسام     

 يف األجـرام، مثّ توسـع، فـأُطلق يف          وأصلُه((: املعنوي من باب التوسع، ففي البحر احمليط عن الزجاج قوله         
اجلمع بني أطراف الشيء، ويستعمل ذلك يف األجسام الصلبة، كعقد : العقد((: ؛ ويف مفردات القرآن)٣))(املعاين

الـشيخ حممـد    ؛ وبعد أن قرر     )٤))(عقِد البيع والعهد وغريمها   : احلبل وعقد البناء، مث يستعار ذلك للمعاين حنو       
بعد ذلـك   ر أن حقيقة العقد هو ربط احلبل بالعروة وحنوها، وأنه شد احلبل يف نفسه أيضا،                الطاهر بن عاشو  

وأُطلق جمازا على االلتزام من جانبني،      ((: ؛ وقال )٥))(مث استعمل جمازا يف االلتزام، حىت صار حقيقة عرفية        ((: قال
  .)٦))(لشيء ومقابِله
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  :وال بد من إيضاحهما، )٧(د فقهياً على معنيني، أحدمها عام واآلخر خاصيطلق العق

                                                 

  ).٢/٦( للشوكاين،  فتح القدير،)١(
، إىل أن هذا من باب احلقيقة يف )١١( مال الدكتور زكي الدين شعبان يف كتابه نظرية الشروط املقترنة بالعقد، )٢(

كليهما، مستدال بذكر علماء اللغة للمعنيني على سبيل احلقيقة، وهو ما مال إليه الدكتور القره داغي يف كتابه مبدأ الرضا يف 
  .، ولعلّه تبع فيه الدكتور شعبان)١/١١١(العقود، 

غري أن ما ذكره الدكتور شعبان خيالف فيه ما نقله نفسه عن بعض أهل اللغة، وهو ما مضى ذكره من كالم إمام اللغة 
الزجاج، وكذلك، فإنَّ ِذكر علماء اللغة ِلما يذكرون من املعاين، ال يدلّ على أنه من باب احلقيقة عندهم، فهم يذكرون عادة 
ما هو حقيقة وما هو جماز، دون أن يعين ذلك أن ما ذكروه حقيقة أو جماز يف أصله؛ إال إذا نصوا، أو أفاده السياق؛ وعليه، 
ففيما يبدو يل أن العقد يف أصله يطلق على األجسام، وإمنا استعري للمعاين، على ما نقلْته عن إمام اللغة الزجاج، واألصفهاين 

  .واملناوي
، ومعجم مقاييس اللغة، البن فارس، )٢٥١٣-٣/٢٥١١( يذكر شيء من هذا يف ذيب اللغة، لألزهري، هذا، ومل

  ).٣٨٤-٣٨٣(، والقاموس احمليط، للفريوزآبادي، )٣٠٣٤-٤/٣٠٣١(،ولسان العرب،البن منظور، )٩٠-٤/٨٦(
  ).٣/٤٢٨( البحر احمليط، أليب حيان األندلسي، )٣(
؛ وذكر )٥٢٠(، وهو قول املناوي يف التوقيف على مهمات التعاريف، )٥٧٦(فهاين،  مفردات القرآن، للراغب األص)٤(

  .أنه من أهل املشاركة احلسنة جدا يف العلوم العربية) ٧(حمقِّقُه حممد رضوان الداية يف مقدمته 
  ).٦/٧٤( تفسري التحرير والتنوير، حملمد الطاهر بن عاشور، )٥(
  ).٦/٧٥( الطاهر بن عاشور،  تفسري التحرير والتنوير، حملمد)٦(
األستاذ مصطفى أمحد الزرقا، يف كتابه :  ذكر املعنيني اخلاص والعام للعقد مجاعة من األساتذة، منهم على سبيل املثال)٧(

، والدكتور )١٩١، ١٨١-١٧٩(، واإلمام حممد أبو زهرة، يف كتابه امللكية ونظرية العقد، )١/٢٨٩(املدخل الفقهي العام، 
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 وهو العام، يدخل فيه التزام إنساٍن ما بشيء من جهته هو، دون أن يكون مثة طرف آخر، وذلك                   األولف
قـف  كإلزام اإلنسان نفسه بالطاعات، كاحلج والصوم، وكإلزامه نفسه بالنـذر والطـالق واإلعتـاق والو              

، والعقد ذا املعىن ال يدخل يف موضوع هذا البحث؛ فإن أكثر الفقهاء ال يطلقون علـى االلتـزام                   )١(وغريها
، )٣(، ويوصف هذا النوع من العقود يف نظر من يسموا عقودا، بالعقود وحيدة الطرف             )٢(الفردي اسم العقد  

 وأمـا  ؛)٤(ام أعم من العقد، والعقد نوع التزام      وهذا الشكل من العقود، هو ما يسمى االلتزام، وعليه، فااللتز         
، وهذان الطرفان يتبادالن االلتزام، فيلتزم أحـدمها        )٥( وهو اخلاص، فهو ما يلزمه وجود طرفني النعقاده        الثاين

بشيء مقابل التزام اآلخر مبقابل له؛ والعقد ذا املعىن هو موضوع هذا البحث، وهو الذي سيجري تعريفـه                  
، فالتصرف وااللتزام )٧(وميكن أن يطلق على العقد مبعنييه العام واخلاص اسم االلتزام أو التصرف        ؛  )٦(اصطالحيا

  .)٨(كالمها يشمالن العقد مبعنييه، ومها أعم من كل واحد منهما منفردا

ٍم لـه،  واختلفت تعبريات العلماء يف تعريفهم للعقد مبعناه اخلاص، فمنهم من حنا يف التعريف حنوا غري الز              
جممـوع إجيـاب أحـد      ((إنه  ابن اهلمام   ومنهم من عرفه بأركانه اليت ال بد منها، دومنا خروج عنها، كقول             

                                                                                                                                                         

، وتوسع يف تفصيلهما الدكتور عبد احلميد حممود البعلي، )٢٩١٨-٤/٢٩١٧(زحيلي يف كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة ال
؛ وتوسع بشكل أكرب يف التفصيل الدكتور علي حميي الدين القره داغي، يف كتابه مبدأ )٤٥-٤٠(يف كتابه ضوابط العقود، 

  ).١١٦-١/١١١(الرضا يف العقود، 
اء على أن هذه العقود تتم من جهٍة واحدة، غري أن مثة عقودا وقع فيها االختالف، هل تنعقد من طرف  يتفق العلم)١(

واحد، أم يشترط فيها اإلجياب والقبول الواقع من طرفني اثنني، وذلك كاإلبراء والكفالة وغريمها؛ ينظر يف تفصيل املسألة 
  ).١٤٤-٢/١٢٣(يي الدين القره داغي، مبدأ الرضا يف العقود، لعلي حم: وأقوال العلماء فيها

  ).١٧٩(، وامللكية ونظرية العقد، حملمدأيب زهرة، )١٨٦( أحكام املعامالت الشرعية، لعلي اخلفيف، )٢(
)٣( ،كما ذكر العالّمة الزرقا يف املدخل الفقهي العام )١/٢٨٩.(  
  ).٤/٢٩٢٠( الفقه اإلسالمي وأدلّته، لوهبة الزحيلي، )٤(
  ).٤/١٢٢(لقواعد، لتقي الدين احلصين،  كتاب ا)٥(
 فصل الدكتور القره داغي القول يف صنفي العقد باملعنيني املذكورين، وذكر أقوال مجاعة من األئمة اعتربوا االلتزام من )٦(

لعقود، مبدأ الرضا يف ا: طرف واحٍد عقدا، منهم أبو حنيفة الشافعي وأمحد بن حنبل والطربي واجلصاص وابن تيمية؛ ينظر
فاحلق أن مشول العقد لإلرادة ((: ، هذا، ويقول الدكتور القره داغي)١١٦-١١٥، ١/١١٣(لعلي حميي الدين القره داغي، 

أوفوا : (، ونقل اتفاق الفقهاء واملفسرين على مشول قوله تعاىل))املنفردة إمنا هو من صنيع الفقه اإلسالمي، وطابعه اخلاص
  ).١/١١٥(املرجع نفسه، :  ينتج عن اإلرادة املنفردة، ينظر، ملا)١: املائدة(، )بالعقود
: ؛ ينظر))كلُّ ما يصدر عن شخص بإرادته، ويرتب عليه الشرع نتائج حقوقية((:  عرف العالّمة الزرقا التصرف بأنه)٧(

  ).١/٢٨٨(املدخل الفقهي العام، للعالّمة الزرقا، 
  ).١٨٠(يب زهرة، امللكية ونظرية العقد، حملمدأ:  ينظر)٨(



 ٥٤

أو كالم الواحد القائم مقامهمـا،      ..((: ؛ وأضاف بعضهم على هذا التعريف قوله      )١))(املتكلِّمني مع قَبول اآلخر   
  .)٢))(متولّي الطرفني: أعين

عائدان إىل الفقه احلنفي، ومثة تعريفات أخرى لغريهم، أذكر منها علـى سـبيل          والتعريفان اللذان مضيا    
: ، وتعريفا للشافعية أن العقد هو     )٣))(كل ما يتوقف على إجياب وقبول     ((: املثال تعريفا للمالكية أن العقود هي     

اإلجيـاب  ((: هـو ، وما ميكن أن يكون تعريفا للحنابلـة أن العقـد            )٤))(ارتباط اإلجياب بالقبول االلتزامي   ((
هو عبارة عن اإلجيـاب     ((: ، ويشبهه ما يف اإلنصاف من كتب احلنابلة يف تعريف البيع اصطالحا           )٥))(والقَبول

  .)٦))(والقبول، إذا تضمن عينني للتمليك

يف عـصرنا   أمـا   هذا كل ما وقفْت عليه من تعريفات وما يشبهها للعقد يف التراث الفقهي اإلسالمي، و              
تطو تعريفات أخرىالذي شهد را للفقه حنو التقنني، رأيت..  

ارتباط اإلجياب الـصادر مـن أحـد        ((:  من مرشد احلريان تعريف العقد بأنه      )١٦٨(فقد ورد يف املادة     
:  بقوهلا )١٠٣( األحكام يف املادة      جملة ه؛ وعرفت )٧))(العاقدين بقَبول اآلخر، على وجٍه يثبت أثره يف املعقود عليه         

 من )١٠٤(، وعرفت املادة )) التزام املتعاقدين وتعهدمها أمرا، وهو عبارة عن ارتباط اإلجياب بالقَبول    العقد هو ((
، وجاء  ))تعلّق كل من اإلجياب والقَبول باآلخر على وجه مشروع يظهر أثره يف متعلَِّقهما            ((: الة االنعقاد بأنه  

م أحد العاقدين باآلخر شرعا، على وجٍه يظهـر أثـره يف            تعلّق كال ((: تعريف االنعقاد يف كتاب الكليات إنه     
                                                 

  ).٣/١٧٧( هو تعريف ابن اهلمام يف كتابه فتح القدير، )١(
ربطُ أجزاء : العقد((): ١٥٨(، هذا، ويف تعريفات اجلرجاين، )٣/٣(هذه اإلضافة البن عابدين يف حاشيته املشهورة،  )٢(

  .))التصرف باإلجياب والقبول شرعا
  ).٣/٥( ِبحاشية الدسوقي على الشرح الكبري،  ذكره الدسوقي املالكي يف حاشيته املشهورة)٣(
  ).٢/٣٩٧( ذكره الزركشي يف املنثور يف القواعد، )٤(
، يف سياق حديثه عن اإلثابة على )٦/٣٠٠(، وقال أيضا يف كتابه املغين، )٢٥٤( ذكره ابن قدامة املقدسي يف الكايف، )٥(

إذا عوضه عوضا رضيه حصل البيع مبا حصل من املعاطاة مع التراضي ف((: العطية يف حال اشتراطها وصريورا ذه املقابل بيعا
، وهو ما يسمح ))ا، وإن مل حيصل التراضي مل تصح، لعدم العقد، فإنه مل يوجد اإلجياب والقَبول، وال املعاطاة مع التراضي

  .مبعرفة العقد عندهم، من خالل معرفة أركانه املكونة له
  .، وقد عزاه املرداوي إىل القاضي وابن الزاغوين احلنبليني)٤/٢٤٨( اإلنصاف، للمرداوي، )٦(
ربط بني ((: ، وقريب منه تعريف الشيخ علي اخلفيف للعقد عند الفقهاء بأنه)٢٧( مرشد احلريان، لقدري باشا، )٧(

به أحكام املعامالت ، ينظر كتا))كالمني، أو ما يقوم مقامهما، صادرين من شخصني، على وجه يترتب عليه أثره الشرعي
وهو ما ال يتم إال من ربط كالمني ((: ؛ وكذلك تعريف اإلمام أيب زهرة فيما يفهم من سياق قوله)١٨٥-١٨٤(الشرعية، 

  ).١٨١(، ينظر كتابه امللكية ونظرية العقد، ))يترتب عليه أثر شرعي يقرره الشارع



 ٥٥

التزام شيء بارتبـاط اإلجيـاب      ((: ؛ واختار الدكتور علي حميي الدين القره داغي تعريف العقد بأنه          )١))(احمللّ
  .  احلريان والكليات دور، إذ عرفا العقد بِذكر أحد مشتقاته مرشدييفر؛ ويف تع)٢))(والقَبول

العبـارات املتقابلـة    ((: نصيغة العقد، ومها يعنيا   : قَبول املذكوران يف تعريف العقد يسميان     واإلجياب وال 
، غري أنه لشهرة اإلجياب والقبول بكالمني يصدر أحدمها من األول، واآلخر من             )٣))(الدالّة على اتفاق الطرفني   

العقود غري ظاهرة، فـرأوا اَألوىل      الثاين، فإن بعض العلماء رأى أن داللتهما على الفعل الذي تكون به بعض              
، وذلك ليشمل تعريف العقد ما يدخل يف مضمونه، من توافق يدلّ عليـه              ))أو ما يقوم مقامهما   ((: إضافةَ تعبري 

؛ غري أين ال أرى هذا، فال تنفي شهرة حصول اإلجياب والقبول بالقول، إمكان أن               )٤(الفعل والكتابة واإلشارة  
  .ة، فاإلجياب والقبول أعم من القول أو اإلشارة أو الفعلحيصال بالفعل أو اإلشار

هذا، والتقييد الوارد يف تعريف االنعقاد بأنه على وجٍه مشروع، خيرج به ما مل يكن على وجه مـشروع            
من تلك االتفاقات اليت قد تقع بني الناس، كاتفاق فالن مع آخر على قتل رجل، أو سرقة ماله، أو كاالتفاق                    

؛ غري أن هذا القيد غري الزم يف تعريف املاهية، فماهية االنعقـاد هـو ذلـك    )٥(م حمرمح بذات ر  على التزوج 
  .االرتباط احلاصل من اإلجياب والقبول

ارتباط اإلجياب والقبول على وجٍه يظهـر       ((نه  أن يقال إ  تعريف العقد   يف  وعلى ما مضى، أرى األصوب      
 ما يلزمه مما هو خارج عن املاهية، فماهية العقد هـي ذلـك   ، وهو تعريف مأخوذ من ماهية العقد دون       ))أثره

ه، وأما ظهور أثراالرتباط بني اإلجياب والقبول، ومها ال يكونان عقدا إال على وجٍه يظهر أثره، وإال كانا عبثا؛ 
  .بني املتعاقدين، كانتقال ملكية السلعة إىل املشتري، وملكية الثمن إىل البائعفهو ما يكون 

 غري التصرف وااللتزام، ذلك أنه يدخل يف التصرف العقد ذاته، ويزيد عنه ما يصدر من الشخص                 والعقد
بإرادته من قول أو فعل غري عقدي، كإحراز املباحات واالستهالك واإلتالف، والسرقة والقتل، فكـل عقـٍد                 

  .)٦(تصرف، وليس كل تصرف عقدا

                                                 

  ).٢٠١-٢٠٠( الكليات،أليب البقاء الكفوي، )١(
  ).١/١٢٥(أ الرضا يف العقود، لعلي حميي الدين القره داغي،  مبد)٢(
  ).٤/٢٩١٨(الفقه اإلسالمي وأدلّته، لوهبة الزحيلي، : ، وينظَر)١/٣١٨( املدخل الفقهي العام، للزرقا، )٣(
  ).٢٥٢(، والنظريات الفقهية، لفتحي الدريين، )١٨٥( كما يف أحكام املعامالت الشرعية، لعلي اخلفيف، )٤(
  ).٤/٢٩١٨( الفقه اإلسالمي وأدلّته، لوهبة الزحيلي، )٥(
-٤/٢٩٢٠(، والفقه اإلسالمي وأدلّته، لوهبة الزحيلي، )٣٩( نظرية الشرط يف الفقه اإلسالمي، حلسن علي الشاذيل، )٦(
٢٩٢١.(  



 ٥٦

تنبع من أن األصل اللغوي للعقد يتضمن معىن الـشد          والصلة بني التعريفني اللغوي واالصطالحي للعقد       
والربط والوصل بني شيئني، وهو ملحوظ يف العقد اصطالحا، فهو عزمية وإرادة، يتمثّل فيهما معىن الشد؛ وهو                 

  .)١(ارتباط بني إرادتني يتمثّل فيه معىن الربط والوصل، كما مضى يف معىن العقد لغة

هو إمنا نال املشروعية من جهة أن الشرع هو الذي أعطى األثر            و له،   هذا، والعقد يصح بتصحيح الشرع    
الشرعي لتلك الرابطة اليت مجعت إرادتني على مقصود واحد، فانتقلت السلعة والثمن تبادالً بـني املتبـايعني؛                 

 فكرية عقدية   واستباح كلٌّ من الرجل واملرأة ما كان حمرما قبل العقد مما أباحه اهللا بالعقد؛ وذلك وفق منظومة                
حتوط جوانب احلياة مجيعها، فرديها ومجاعيها، ماديها وروحيها، أخرويها ودنيويها، فالعقد إمنا أبيح بـه مـا                 
أبيح، ليس مبجرد إرادة العاقدين، بل جبعل الشرع ذلك االرتباط سببا أقره أو وجه إليه، فهو، وإن كان حمتاجا                

ملقصود، لكن ذلك التالقي كان سببا لتلك اإلباحة اليت كانت غائبة، وفـق ذلـك               إىل تالقي اإلرادتني على ا    
: الكمـال بـن اهلمـام     اجلَعل املذكور، فالشارع سبحانه هو من شرع تلك اإلباحة؛ ويف هذا املعىن يقـول               

؛ أي هـي    )٢))(التصرفات الشرعيةُ اعولةُ أسبابا شرعا، كالبيع والطالق والعتاق       : ولالختصاصات، كاِمللك ((
  .أسباب اعتربها الشرع مؤدية إىل مشروعية هذه األمور

:  عن أحكام الشرع والعقود اليت شـرعها اهللا        العز بن عبد السالم   هذا، ولعلّه يقرب من ذات املعىن قول        
  .)٣())محالةٌ على األسباب والشرائط اليت شرعها((إا 
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توافق إرادتني على إحداث أثر قانوين، سواء كان ذلك األثر هو إنشاء التـزام أو               ((يف القانون هو    العقد  
 يف مرشد احلـريان     قدري باشا ، بذات تعريف    )٨٣(، وعرفه القانون املدين العراقي يف مادته        )٤))(نقله أو إاؤه  
حد أجياب الصادر من     اإل ارتباطُ((:  أن العقد هو   ٨٧ورد يف املادة     ويف القانون املدين األردين   ؛  )٥(املتقدم ذكره 

ين بقبول اآلخر  املتعاقد،    ثْ وتوافقهما على وجه يأت  به يف املعقود عليه   ثر،   منـهما مبـا      كلٍّ  ويترتب عليه التزام 
ويكاد يكون تالقيا حرفيـا يف شـطره         مرشد احلريان ؛ وهو يلتقي التقاًء كبريا بتعريف       ))جب عليه لآلخر  و ،

                                                 

  ).٣٨(نظرية الشرط يف الفقه اإلسالمي، حلسن علي الشاذيل، :  وينظر)١(
، والتقرير )٤/٦٨(تيسري التحرير، ألمري بادشاه، : شرحاه: ، وينظَر)٤٧٥(الفقه، البن اهلمام،  التحرير يف أصول )٢(

 ،٣/٢٨٤(والتحبري، البن أمري احلاج.(  
، وسأذكره الحقا باسم )٢/٢٦٠( القواعد الكربى، أو قواعد األحكام يف إصالح األنام، للعز بن عبد السالم، )٣(

  .ابن عبد السالم فحسب: مؤلفه بكنيتهالقواعد الكربى فحسب، وسأذكر 
  ).١/٨١( هو تعريف العالّمة القانوين عبد الرزاق السنهوري يف كتابه نظرية العقد، )٤(
  ).١/٢٨( املوجز يف شرح القانون املدين، لعبد ايد احلكيم، )٥(



 ٥٧

، فليست يف مرشد احلريان؛ غري أن هذه الزيادة ليست ذات جدوى، إذ ما              ))..ويترتب عليه ((: ، غري قوله  األول
ورد يف التعريف من أن العقد يثبت أثره، يغين عن تلك اإلضافة، إذ األثر نفسه هو ما يكون من التزام كـل                      

  .)١(طرف مبا جيب عليه حنو اآلخر

 املدين األردين إىل أن تعريف العقد فيه قد اعتمد على تعريفـات             وأشارت املذكّرات اإليضاحية للقانون   
؛ وهذا يعين فيما يعين، مرجعية الفقه اإلسالمي        )٢(حاشية ابن عابدين، وجملة األحكام العثمانية، ومرشد احلريان       

  .)٣(إمجاال للقانون املدين األردين

اإلرادة أحيانا، إذا كانت خـارج مـا يرتبـه    وال بد من اإلشارة إىل أن القانون املدين األردين ال يعتد ب     
القانون من إجراءات، فال يعترف مثال ببيع األرض خارج دائرة التسجيل، ويعتربه باطال، فال يدخل ضـمن                 

  .)٤(تعريفه للعقد
                                                 

  ).٣٨( الوجيز يف شرح القانون املدين األردين، لياسني حممد اجلبوري، )١(
، وسبق قبل سطور ذكر تعريف مرشد احلريان، وكذا سبق )١/٩٨(رات اإليضاحية للقانون املدين األدرين،  املذكِّ)٢(

  .تعريف حاشية ابن عابدين عند استعراض التعريف الفقهي للعقد، وذلك يف املطلب السابق
 مرجعية الفقه اإلسالمي ومبادئ ، إىل)١٦-١٥(من القانون املدين األردين ) ٣-٢من ( أشارت املادة الثانية يف بنودها )٣(

الشريعة للمسائل اليت مل ينص عليها يف القانون؛ وذكرت املذكّرات اإليضاحية للقانون املدين األردين يف نص كلمة جت 
ان التلهوين رئيس اللجنة املكلفة بوضع مشروع القانون املدين األردين، وذلك يف املؤمتر الصحفي الذي عقده أمام جملس األعي

م، ذكرت كلمة التلهوين مراحل ١٩٧٦هـ، املوافق للخامس من كانون الثاين سنة ١٣٩٦األردين يف الرابع من احملرم عام 
م، ومت رفض هذا ٤/٢/١٩٥٤إعداد القانون املدين األردين، واليت تضمنت رفض مشروع قانون قدمته احلكومة بتاريخ 

أنه رفض ألنه منبثق عن القوانني الغربية، وذكر التلهوين مربرات رفض ذلك املشروع، ومن سياق كالم التلهوين يظهر جليا 
 ادلة الشديدة داخل جملسي األعيان والنواب األردنيني حول إقراره أو رفضه، وكان مما جاء يف نصاملشروع، وذكر أيضا ا

أفبعد ما ذُكر، حيق لنا أن نترك ((: دين قولهكلمته تأكيدا على ضرورة أن يكون الفقه اإلسالمي مرجعية القانون املدين األر
مصادرنا الفقهية اإلسالمية، ومراجعنا القانونية، ونأخذ مبجموع مشروع القانون املدين املوجود يف جملس األعيان، وهو املنقول 

وبعد هذه االستشهادات ((: ، مث وجه كالمه يف املؤمتر املذكور قائال))نقال، واملترجم ترمجة، عن القانون املدين اإلفرنسي
واإليضاحات واملربرات، أعتقد أنكم تشاركوننا الرأي مبناصرة الرأي القائل بإجياد البديل الذي حيل حملّه، وذلك بوضع 

؛ كما ورد يف املذكّرات اإليضاحية للقانون املدين األردين، ))مشروع قانون مدين، مستمد من تراثنا وعقيدتنا وفقهنا وشريعتنا
املذكّرات اإليضاحية للقانون : ، ينظَر))من حق بلدنا وأمتنا علينا، أن ال نأيت بالغريب عن بيئتنا((؛ وذكر التلهوين أنه )١/٢٢(

  ).١/٢٤(املدين األردين، 
وذا يظهر جليا مقصد معدي القانون املدين األردين، جبعل الفقه اإلسالمي مرجعيته، رغم ما ميكن أن يرى يف بعض بنود 

  .ذا القانون، من جمافاة قد يحسن تأويلها بشكل يتالقى مع الفقه اإلسالميه
  ).٣٨( الوجيز يف شرح القانون املدين األردين، لياسني حممد اجلبوري، )٤(



 ٥٨

، وهو أمر ال حيتاج إىل تدليل، وبناء عليه، فإن أي تعريف للعقد           )١(هذا، واإلرادة يف حقيقتها عمل نفسي     
 بعني االعتبار هذا املعىن، هو تعريف غري مطابق؛ وعليه، فإن التعريف القانوين للعقـد بأنـه توافـق                   ال يأخذ 

إرادتني، تعريف غري ذي قدرة على مطابقة الواقع املوضوعي للعقد، ألجل أن توافق اإلرادتني أمر نفسي كما                 
إمنا يعرف الرجـلُ إرادةَ نفـسه، وال        تقدم، وبالتايل، فهو غري حمسوس من ِقبل الطرف املقابل يف كل عقد، و            

يعرف إرادة اآلخر، فكيف تتوافقان؟ فيكون التوافق املذكور إذن غري ذي قدرة على الثبوت واقعا، من هنـا                  
يبدو يف ذلك التعريف جانب قصور، ال جيعلُه مؤهال للوصول إىل حقيقة ما جيري بـني املتعاقـدين، ليبـدو                    

سلمني أقرب متاما إىل جهة الواقع العقدي، فهو يتحدث عن أمور ظاهرة، هـي             التعريف الوارد عند الفقهاء امل    
اإلجياب والقَبول، اللذان يريان ويظهران يف املسلك العقدي، من فعل أو قول أو تـصرٍف دالٍّ، صـراحةً أو                   

  .)٢(ضمنا

ثه على خلفية هذا التوافق      وينبغي لتصح تسمية العقد عقدا يف القانون، أن يكون مثة أثر قانوين يراد إحدا             
بني اإلرادتني، وهو املذكور يف تعريف العقد قانونا، فإذا مل يكن مثل هذا األثر مرادا، فليس مثة عقد، وإمنا هو                    

  ..جمرد اتفاق ال يرقى إىل العقد، ويفصل القانونيون يف األمر تفصيال حسنا

ىل وليمة، فوافق املدعو، غري أنه مل حيضر الوليمة، لو دعا أحد الناس صديقا له إ: فعلى سبيل املثال يقولون
فإنه ال يترتب على غيابه وعدم حضوره أثر قانوين، ذلك أما حينما حصلت الدعوة من الداعي إىل املدعو، مل   

؛ وإمنا يعـرف  )٣(يكن مثة قصد إىل إحداث أثر قانوين؛ وتوافق اإلرادتني فيما هو من اامالت، ال ينشئ عقدا       
، كأن تتفق شركة مع أحـد       )٤(من الظروف : قصد القانوين من خالل سياق احلال، وبتعبري بعض القانونيني        ال

مستخدميها على الذهاب إىل جهة نائية، ألمر خيص الشركة، وتعهدت بتقدمي الطعام له أثناء الرحلة، فهـذا                 
  .)٥(تعهد ذو أثر قانوين ملزم للشركة

                                                 

  ).٣٢، و٣١( املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، عبد الودود حيىي، )١(
، حيث بين الفرق بين تعريف العقد عن القانونيني الغربيني، وأنه )٢٦١(النظريات الفقهية، لفتحي الدريين، :  وينظر)٢(

يقوم على الرتعة الذاتية للعقد، أي على اإلرادة الباطنية له، خبالف تعريفه عند الفقهاء املسلمني، فهو قائم عندهم على الرتعة 
  ).٤/٢٩١٩(، الفقه اإلسالمي وأدلّته، لوهبة الزحيلي: املوضوعية للعقد؛ وينظَر أيضا

  ).٣٩( الوجيز يف شرح القانون املدين األردين، لياسني حممد اجلبوري، )٣(
  ).١/٨٢( نظرية العقد، لعبد الرزاق السنهوري، )٤(
، وتنظر األمثلة ذاا يف املوجز يف شرح القانون املدين، لعبد )١/٨٢(نظرية العقد، لعبد الرزاق السنهوري، :  ينظر)٥(

النظرية العامة لاللتزامات، ملصطفى : ، ويف توضيحات أخرى للمسألة قانونيا، ومع أمثلة أخرى ينظر)١/٢٩(ايد احلكيم، 
  ).٣٠-٢٩(اجلمال، 



 ٥٩

بيني يف مرجعية هذا العقد القانوين، هل هي اإلرادة الباطنة يف النفس، أم             وختتلف مذاهب القانونيني الغر   
؟ واالجتـاه القاضـي     )١(هي اإلرادة الظاهرة اليت تتمثّل يف صورة التعبري الكالمي الذي يتضمن مفهوم التوافق            
هذه الناحية، فالقاعـدة    مبرجعية اإلرادة املتمثّلة يف النفس اإلنسانية، قريب نوعا ما مما يراه الفقه اإلسالمي يف               

العربة يف العقود للمقاصـد واملعـاين، ال        : الفقهية الشهرية اليت أخذت ا الة والقانون املدين األردين تقول         
  .مع بعض االستثناءات يف الفقه، ال تلغي أساس القاعدة ،)٢(لأللفاظ واملباين

مرجعية ختتلف فيه رؤية اإلسالم عـن رؤيـة       لكن هذا االتفاق يف النظر إىل إرادة اإلنسان الداخلية، ذو           
الغرب، فرؤية اإلسالم توازن بني مصلحيت الفرد واجلماعة، وذات نظر خاص إىل توافق سلوك الفرد اإلرادي                
 دمع املبادئ األخالقية، خبالف ما تقوم عليه مرجعية املذهب املؤكّد على سلطان اإلرادة الداخلية يف العقد عن                

ق عن نظاِم أصحاِبه االجتماعي، املرتِكز على حرية الفرد، حيث إنه يف نظره، ال يـستكمل                الغربيني، فهي تنبث  
شخصيته إال باحلرية، ومظهرها هو اإلرادة احلرة املستقلّة، بضابط التوازن مع حرية اآلخرين، دومنا نظـر إىل                 

 القانون، والغاية اليت ينتهي إليها،      فاإلرادة احلرة هي إذن مبدأ    ((: السنهوريالضوابط األخالقية؛ يقول الدكتور     
وما املهمة اليت يضطّلع ا القانون إال حتقيق حرية كل فرد، حبيث ال تتعارض هذه احلرية مع حرية اآلخـرين؛           

، إىل هنا تبدو احلالة متوازنة بني الفـرد         ))هذا التوازن بني احلريات مجيعا، هو ما جيب على املشرع أن يعىن به            
وليس عليه بعد ذلك أن     ((:  قوله السنهوري أن التوازن يف جانب آخر يفقد يف القانون، يواصل           واجلماعة، غري 

يرى ما إذا كان النشاط الفردي احلر يتفق مع ما تقتضيه املبادئ اخللقية، وال عليه أن يرى إىل أي حد يتفـق                      
  .)٣))(صاحل اموع مع صاحل الفرد، فالفرد ال اموع هو الذي حيميه القانون

وتكمن مرجعية مذهب اإلرادة الظاهرة يف أن ما يف النفس غري ظاهر، وأن القانون ذاته ظاهرة اجتماعية                 
إذ هو الشيء املادي الذي يستطيع القانون أن حييط         ((ال نفسية، وأنه ال يعرف ما يف النفس إال باإلفصاح عنه،            

  .)٤))(به ويرتب أحكامه

                                                 

،وأيضا ومع نقدمها والتقريب بينهما عمليا، املرجع )٨٤-١/٨٣(نظرية العقد، للسنهوري،:  ينظر يف تفصيل املذهبني)١(
  ).٦١-١/٥٧( شرح القانون املدين، لعبد ايد احلكيم، ، وكذا املوجز يف)١٧٨-١/١٦٧(نفسه، 
، من القانون املدين األردين، )٢١٤(، وهي القاعدة الثالثة فيها؛ ويف املادة )٨٦( هو نصها يف الة، املادة الثالثة، )٢(
تور حممد الزحيلي ضمن وذكرها الدك؛ )٣٦(، مرشد احلريان، لقدري باشا، )٢٢٠(وهي كذلك نصها يف املادة ؛ )٦٣ص(

القواعد الفقهية : القواعد اليت اتفقت عليها املذاهب األربعة، رغم خالف فيها لبعضهم؛ ينظر يف تفصيلها والتطبيق عليها
  ).٤١٣-١/٤٠٣(وتطبيقاا، حملمد الزحيلي، 

  ).٨٦-١/٨٥( نظرية العقد، لعبد الرزاق السنهوري، )٣(
  ).١٧٠-١/١٦٩(نهوري،  نظرية العقد، لعبد الرزاق الس)٤(



 ٦٠

؛ والفرق بني املذهبني هو أن مـذهب اإلرادة         )١( اإلفصاح عن اإلرادة    وتسمى هذه النظرية بنظرية    هذا،
الباطنة يعد مظهرها املادي جمرد دليل عليها، أما املذهب املادي فهو يعترب املظهر اخلارجي هو ذلـك العنـصر      

فال ينظر إىل   األصلي الذي ينتج األثر القانوين، دون أن يقتصر دوره يف كونه جمرد دليل على اإلرادة، وعليه،                 
دعوى إنسان أنه أضمر يف نفسه غري ما أظهر من التعبري أو الفعل الدالّ، ما دام هو أصال قد أراد إظهار هـذا            

  .)٢(املظهر

                                                 

  ).١/١٧٠( نظرية العقد، لعبد الرزاق السنهوري، )١(
  ).١٧٣و ١/١٧١( نظرية العقد، لعبد الرزاق السنهوري، )٢(



 ٦١
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خل أحيانـا،   إن مبحث الشروط من املباحث الصعبة يف املذاهب بامل، بسبب تفصيالا الـيت تتـدا              
دون أن يطـال الفـساد ذات       منها  وما يبطله   منها،  وتتباعد أحيانا أخرى، وبسبب ما يصححه كل مذهب         

  .، ولذا، فأرجو اهللا تعاىل أن ييسر يل حبثه)١(أيضاأو يفسد به العقد العقد، 

  :ويتضمن هذا املبحثُ املطالب الثالثة التالية

  .الشرط يف اللغة: املطلب األول

  .الشرط يف االصطالح: الثايناملطلب 

  .الشرط يف القانون: املطلب الثالث

                                                 

  ).٤٦٢(النظرية العامة للموجبات والعقود يف الشريعة اإلسالمية، لصبحي احملمصاين، :  ينظر)١(



 ٦٢
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، فما كان من باب العلَم على الشيء أو العالمة          )١(إن أصل معىن كلمة الشرط لغة يدل على علٍَم وعالمة         
علها املتعاقدان على ما يراه كلٌّ      الشرط مبفهومه يف باب العقود، فهو عالمة جي       : عليه، فهو شرطٌ يف اللغة؛ ومنه     

  .)٢))(ألا عالمات دالّةٌ على التوثّق(( وتطلق الشروط على الصكوكمنهما هاما يف العقد الذي يجريانه، 

من ها هنا يف تقديري جاء املعىن االصطالحي للشرط، والذي صار علَماً عليه حىت عند اللغويني، ومنـه                  
؛ إن هذا اإللزام املـذكور يف تعريـف         )٣))(لزام الشيء والتزامه يف البيع وحنوه     إ: الشرط((: الفريوزآباديقول  

  .، إمنا يتمثّل يف أشياء حيددها كلّ طرف، فهي عالمة رضا كل منهما يف إجراء العقدالفريوزآبادي
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العدم، وال يلزم من وجوده وجـود وال        هو ما يلزم من عدمه      ((: ورد يف تعريف األصوليني للشرط قوهلم     
  .؛ فخروجه عن املاهية ضروري يف مفهومه، ولزومه لوجود الشيء ضروري كذلك)٤))(عدم لذاته

، وأذكر ها هنا    )٥(يقسم الشرط باعتبارات عديدة، وهي ال م هذا البحث، إال ما سيأيت تفصيله            هذا، و 
، وهو ما يتوقف عليه الشيء يف الواقع، حقيقي: األول: قسمني للشرط، فقد قسمه إىل  ابن اهلمام تقسيم احملقّق   
أن يكون الشارع هو من وضـعه، كـشرط الطهـارة    : أحدمها:  نوعانو؛ وهجعلي: والثاينكاحلياة للعلم؛  

  .)٦(أن يكون املكلَّف هو من وضعه، وذلك بتعليق تصرفه عليه، مع إجازة الشارع له: والثاينللصالة؛ 
                                                 

  ).٣/٢٦٠( معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )١(
  ).٥٢٩( الكليات، أليب البقاء الكفوي، )٢(
  ).٨٦٩( القاموس احمليط، للفريوزآبادي، )٣(
، وذكره التاج أيضا يف كتابه اإلاج يف )٢/٢٢( هذا التعريف الذي اعتمده التاج السبكي يف كتابه مجع اجلوامع، )٤(

وال يشتمل على شيء ((: ، وأضاف)١/١٧٣(، ، واعتمده قبله مجاعة منهم القرايف يف كتابه الفروق)٤/١٤٢٩(شرح املنهاج، 
  ).١٤٥٢(؛ واعتمده فيما بعد ابن النجار الفتوحي يف كتابه شرح الكوكب املنري، ))من املناسبة يف ذاته، بل يف غريه

فيقسم مثال باعتبار مرجعيته إىل شرط عقلي، وهو ما كانت مرجعيته العقل، كشرط احلياة للعلم؛ وعادي، وهو ما  )٥(
ت العادة مرجعه، كصعود السلم للوصول إىل الطابق األعلى؛ وشرعي، وما كانت مرجعيته الشرع، كشرط الطهارة كان

-١/١٧٢(فروق القرايف، : للصالة؛ ولغوي، وهو ما كانت اللغة مرجعه، كما إذا استخدمت كلمة لو وإذا، وشبيهاا؛ ينظر
؛ ويف بيان )٥٣٠(، والكليات، أليب البقاء الكفوي، )٢/٢٣( عليه، ، وشرح احمللي على مجع اجلوامع، وحاشية البناين)١٧٥

، وتيسري التحرير، ألمري بادشاه، )١/٣١٣(التقرير والتحبري، البن أمري احلاج، : هذه الشروط وتفسري مرجعيتها، ينظر
  ).٥٤٧-١/٥٤٦(، وإرشاد الفحول، لللشوكاين، )١/٢٨٠(

- ٣/٢٨٤(التقرير والتحبري، البن أمري احلاج، : ؛ وينظَر يف شرحه)٤٧٦(ام،  التحرير يف أصول الفقه، البن اهلم)٦(
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 هذه ال تدور حول الشرط الذي ينبغي وجوده ألجل صحة األعمال والتصرفات والعبـادات،               ودراسيت
والذي جاء بأمر الشرع دومنا تدخل من اإلنسان، بل على اإلنسان اخلضوع له، فذلك شأنٌ آخر، بعيد مـن                   

 الـشرعية   موضوع الدراسة كلّ البعد؛ وال حول الشرط العقلي أو العادي؛ وإمنا حول شاكلة من الـشروط               
واللغوية، على ما سيأيت بيانه، وتدور الدراسة حتديدا حول الشرط اإلرادي الصادر عن إرادة اإلنسان، يقرره                

ء أو ال يقرره، وفق ضوابط شرعية؛ وهو ما مساه الفقهاء شرطا جعليا، أي هو آٍت جبعـل املكلّـف،                    إن شا 
  . ه جعليا عند الفقهاءوتسمييت له بالشرط اإلرادي، ال خترج عن معىن تسميت

 يف تعريف الشرط لغة يتمثّل فيه ما سينتهي إليه معـىن الـشرط يف               الفريوزآباديهذا، وإن ما نقلْته عن      
 استبطن املعىن االصطالحي الفقهـي للـشرط،        الفريوزآبادياالصطالح الفقهي يف آخر هذا املطلب، بل لعل         

  .فيما ذكره من معىنشتهار الشرط وأدخله ضمن التعريف اللغوي له، ال

  :وسينقسم هذا املطلب إىل الفروع الستة التالية

�א�-�ع�א.ول ��"وאع�א��7ط�א'�אد*: �

هـو مـا   و: النوع األول: ثالثة أنواعأو اجلعلي وهذا الشرط اإلرادي وهو ذاته الشرط اجلَعلي املتقدم،    
 وهو زائد    بالعقد ساعة إنشائه، ويقيد إطالقه،     يسمى عند الفقهاء بالشرط االقتراين، أو املقيد، ذلك أنه يقترن         

عقدا مقيدا  :  كأن يشتري ثوبا بشرط أن خييطه البائع؛ ويسمى العقد حينها          على أصل التصرف العقَدي أصال؛    
هـو  : والنوع الثاين ؛، وهذا الشرط هو موضوع هذه الدراسة، فأترك تفصيلَه إىل ما يأيت من فصوهلا        )١(بشرط

إذا جنحـت،   : األب البنه كأن يقول   وهو ما يتعلق به حصول أمر على أمر آخر،          شرط التعليقي،   ما يسمى بال  
ربط حصول مضمون مجلة حبصول مضمون مجلـة        (( :بعبارة أخرى هو  و، ويكون مستقبليا حمتمال،     فلك كذا 
 اللغوي، لعودته إىل    الشرطَ: ؛ وهو نفسه ما يسمى    )٣(عقدا معلّقا على شرط   : ، ويسمى العقد حينها   )٢))(أخرى

ال يصح تعليـق    : اللغة من حيث اعتبار مقصوده، ويف شرح الكوكب املنري أنه هو ما يذكر يف الفقه يف قوهلم                

                                                                                                                                                         

  ).٤/٦٩(؛ وتيسري التحرير، ألمري بادشاه، )٢٨٥
املنثور يف القواعد، للزركشي، :  وينظر كتاب،)٤٥٤-١/٤٥٣(بن النجار الفتوحي،  شرح الكوكب املنري، ال)١(
نظرية الشروط املقترنة بالعقد، لزكي الدين شعبان، :  وينظر كذلك؛)٤/٤١(، وغمز عيون البصائر، للحموي، )١/٣٧٠(
)٣٤-٣٣.(  

حاشية ابن عابدين على الدر املختار، : ، وينظَر)٢٢٠(، والدر املختار، للحصكفي، )٤/٢( البحر الرائق، البن جنيم، )٢(
)٣/٣٤١.(  

  ).٣٣-٢٩(نظرية الشروط املقترنة بالعقد، لزكي الدين شعبان،  )٣(



 ٦٤

؛ )١(البيع على شرط، وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، فهو يفهم من جهة اللغة وحدها                  
آجرتـك  :  يتضمن إضافة إنفاذ العقد إىل زمٍن قادٍم، كأن يقول         هو الشرط اإلضايف، وهو ما    : والنوع الثالث 

هذه الدار اعتبارا من أول الشهر القادم؛ فهو ال يؤثر يف شيء من أحكام اإلجارة، وإمنا جيعل حصول العقـد                    
  .)٢(مضافا إىل زمٍن قادٍم، هو مطلع الشهر
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ق بني الشرط اإلضايف والشرط التعليقي، هو أن التعليقي يربط حصول العقد ِبرمِته على حصول أمر                الفر
آخر، وهذا األمر اآلخر الذي تعلق به حصول املقصود، هو أمر احتمايل، قد حيصل وقد ال حيصل، أي ال بـد    

 حضر فالن فأنت وكيلـي يف       إذا: ، كما سيأيت تفصيله، كأن يقول     )٣))(معدوما على خطر الوجود   ((أن يكون   
 حدوث أمٍر آخر حيتمل      على بيع سياريت، إذ قد ال حيضر فالن، فال يقع البيع أصال؛ أي أن حصول العقد علّق               

يتأخر انعقاده سببا إىل وجود الشرط،      (( العقد املعلّق،     أن الوقوع، هو حضور فالن؛ وبعبارة حممد قدري باشا       
  .)٤))(حكمهفعند وجوده ينعقد سببا مفضيا إىل 

وهذا كلُّه خبالف الشرط اإلضايف، فهو الذي يكون حصول العقد فيه مضافا إىل زمان قادم، وهذا الزمان 
آجرتك الدار مطلع الشهر، فمطلع الشهر      : قادم ال حمالة، فإذا دخل ذلك الزمان، وقع ما اتفق عليه؛ فإذا قال            

  . العقدجرى وكل ما هنالك أنه إذا دخل الشهر، ليس حمتمل الوجود، بل هو واقع ال حمالة بإذن اهللا،

  . الشرطحبصول العقد رياإلضايف والتعليقي يف أحكام العقد، تقييدا أو إضافةً، وإمنا جيال يؤثّر و
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اإلطـالق  ((: رح الكوكب املنري  الشروط التقييدية من جعل اإلنسان، فهي جعلية من هذا الوجه، ففي ش           
جعلنـاه معتـربا يف     : ، كأما قاال  ...جعل الشيء قيدا يف شيء، كشراء الدابة بشرط كوا حامال،         : الثالث
التعليق ((:  بني التعليق والتقييد بقوله    الزركشي؛ واألمر نفسه يقال يف التعليقي واإلضايف؛ هذا، وفرق          )٥))(عقدنا

                                                 

  ).٤٥٥، ١/٤٥٣( شرح الكوكب املنري، البن النجار الفتوحي، )١(
  ).٤١٦-٢/٤١٥(حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، حملمد فتحي الدريين، :  ينظر)٢(
  ).٤/٢( البحر الرائق، البن جنيم، )٣(
إرشاد ، و)١/٤٦٤(ين األردين، املذكّرات اإليضاحية للقانون املد: ، وينظر)٣٦( مرشد احلريان، حملمد قدري باشا، )٤(

  .)١٧١(األنام إىل معرفة األحكام، حملمد إبراهيم احلفناوي، 
  ).٤٥٤-١/٤٥٣( شرح الكوكب املنري، البن النجار الفتوحي، )٥(
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، والتعليق  )١))(أداته، كإن، وإذا؛ والشرط ما جزم فيه باألصل، وشرط فيه أمر آخر           ما دخل على أصل الفعل ب     
  . ه يف كالمه هو ذاته شرط التقييد هو ذاته شرط التعليق، والشرط الوارد ذكرالزركشيالوارد ذكره يف كالم 

أي ((: سره بقوله ، مث ف  )٢(الزركشيكالم  البن جنيم   األشباه والنظائر   احلموي يف شرحه كتاب     ذا، ونقل   ه
إن التعليق ترتيب أمر مل يوجد على أمر يوجـد،          : أصل الفعل، وشِرطَ فيه أمر آخر، وإن شئت فقلْ يف الفرق          

مل يوجـد  : ؛ ومعىن قوله)٣))(بأن، أو إحدى أخواا؛ والشرط التزام أمر مل يوجد يف أمٍر وجد بصيغة خمصوصة  
د بعد، وهو مقترنٌ بأمر وِجد، أي بأمر قد متّ؛ كأن يبيعه بشرط             يف أمر وِجد، أي أن الشيء املشروط مل يوج        

  .)٤(الرهن حىت يدفع الثمن، فالبيع قد متّ، أي وجد، أما الرهن، فلم يوجد بعد، إال أنه ملزم

أي : معـدوما : ؛ وقولهابن جنيم، كما قال    )٥))(معدوما على خطر الوجود   ((والتعليق ال يصح إال إذا كان       
على خطر  : جودا فعال، ذلك أنه إذا كان موجودا، فسيكون شرطا تنجيزيا وليس تعليقيا؛ ومعىن            أال يكون مو  

الشرط : ؛ ومن جهة أخرى)٦(الوجود، أي أنه ممكن الوجود غري أنه ليس مؤكَّدا، فلو كان مؤكَّدا، لكان أجال
، وقد ذُكر الـشرط  )٧(يف إنشائه يتحكّم يف أثر العقد فحسب، فيقيد إطالقه مثال، غري أنه ال يتحكّم     التقييدي

؛ ))يلزم مراعاة الشرط قدر اإلمكان    ((:  أنه إذ نصا الة،   من   ٨٣املادة  ، ويف   )٨(التقييدي يف كتاب ترتيب الآليل    
ال تدفعها إىل فالن وفالن فدفعها إىل واحد منهم،         : ومثّل له يف ترتيب الآليل برجل أودع رجال وديعة قائال له          

                                                 

  ).١/٣٧٠( املنثور يف القواعد، للزركشي، )١(
ن، فقد نقل من غمز عيون البصائر  وقع يف نسبة كالم احلموي املذكور أعاله خطأ عند الدكتور زكي الدين شعبا)٢(

للحموي كالم الزركشي مع تعقيب احلموي عليه، وجعلهما كالما واحدا، ونسبه كلَّه إىل الزركشي، مع أن الذي يف منثور 
  .، هو ما نسبته إليه أعاله، وأما الباقي فهو من كالم احلموي)١/٣٧٠(الزركشي، 

 عكالم الزركشي موصوال بكالم احلموي دومنا فصل بينهما، وهو وسبب اخلطأ يعود إىل أن الطبعة اليت رج تإليها ذكر
ما يوهم بأنه كله للزركشي، ومل يكن كتاب الزركشي مطبوعا أيام كتابة الدكتور شعبان رسالته تلك للدكتوراه يف العقد 

أ نفسه وقع يف حاشية ابن عابدين، ؛ واخلط)٣٤(نظرية الشروط املقترنة بالعقد، : اخلامس من القرن العشرين؛ ينظر كتابه
)٥/٢٤٠.(  

  ).٤/٤١( غمز عيون البصائر، للحموي، )٣(
  .)٥٢( نظرية الشرط يف الفقه اإلسالمي، حلسن علي الشاذيل، )٤(
  ).٤/٢( البحر الرائق، البن جنيم، )٥(
البحر الرائق، : ، وينظَر)٤٥٧-٤٥٦( النظرية العامة للموجبات والعقود يف الشريعة اإلسالمية، لصبحي احملمصاين، )٦(

  ).٣/٣٤٢(، وحاشية ابن عابدين، )٣-٤/٢(البن جنيم، 
  .)١٧٢-١٧١(إرشاد األنام إىل معرفة األحكام، حملمد إبراهيم احلفناوي، :  ينظَر)٧(
  .)١/٦١٢( ترتيب الآليل، لناظر زاده، )٨(
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ألن هذا الـشرط    ((:  ويف الآليل  ؛ن الدفع إىل من دفعها إليه منهم، فهو ضامن، وإال مل يضمن           فإن وجد مفرا م   
فيتحكّم يف أصل إنـشاء     : الشرط التعليقي ؛ أي أنه قيد إطالق الوديعة من حيث مكان حفظها؛ أما            )١))(مقيد

؛ )٣))(املعلّق بالشرط معدوم قبله((: ، وفيه يقول احلنفية)٢(العقد، فال ينشأ دون حتقق الشرط، وال يتحكم يف أثره
  .)٤))(املعلّق بالشرط جيب ثبوته عند ثبوت الشرط((: ٨٢ويف الة املادة 

ويستعمل الشرط اللغوي يف السبب اجلعلي،      ((: ويسمى شرط التعليق سبباً أو سببا جعليا، قال الشوكاين        
 سبب الطالق، يستلزم وجوده وجوده ال جمـرد         إن دخلِت الدار فأنِت طالق، واملراد أن الدخول       : كما يقال 

، ويصفها )٦))(الشروط اللغوية أسباب((: ، وقال مجاعة من العلماء)٥))(كون عدمه مستلزما لعدمه من غري سبِبيته  
  .)٨))(يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم((، وذلك ألنه )٧( بأا أسباب جعليةابن اهلمام

رط، يف أن كليهما يرتبط بشيء آخر، فال وجود هلذا الشيء بدوما، ويتفقان أيضا              ويتفق السبب والش  
  .)٩(يف أما ليسا جزءا من ذلك الشيء

غري أما يفترقان يف أنه يلزم من وجود السبب وجود احلكم، ويلزم من عدمه عدم احلكم؛ أما الشرط،                  
  .)١٠(جوده وجود احلكمال يلزم من وإال أنه يلزم من عدمه عدم احلكم، رغم أنه ف

إن الزنا سبب للرجم شرط كون الزاين حمـصنا،         : وللشرط تعلق بالسبب، فيكون مكمال له، كأن يقال       
فاإلحصان شرطٌ لسببية الزنا للرجم، فال رجم على زاٍن غري حمصن؛ والنصاب سبب للزكاة، ومرور احلـول                 

  .)١(يه احلولعليه، شرط لكمال هذا السبب، فال زكاة على نصاب مل مير عل

                                                 

  .)١١٨٣-٢/١١٨١( ترتيب الآليل، لناظر زاده، )١(
  ).٣٣(ملقترنة بالعقد، لزكي الدين شعبان، نظرية الشروط ا )٢(
  .)٢/١٠٥٩( ترتيب الآليل، لناظر زاده، )٣(
  .)٢/١١٨٠( وهي ذاا بنصها يف ترتيب الآليل، لناظر زاده، )٤(
  ).١/٥٤٦( إرشاد الفحول، للشوكاين، )٥(
، ونقله )١/٢١٠(، ، البحر احمليط، للزركشي)١٤٢٩ و٤/١٤٢٨( اإلاج يف شرح املنهاج، للتاج السبكي، )٦(

 ،١/٣١٣(الزركشي عن القرايف وابن احلاجب؛ والتقرير والتحبري، البن أمري احلاج.(  
، وتيسريالتحرير، ألمري )١/٣١٣(التقرير والتحبري، البن أمرياحلاج، :  التحرير يف أصول الفقه، البن اهلمام، وشرحاه)٧(

  ).١/٢٨٠(بادشاه، 
  ).١/٣١٣( احلاج،  التقرير والتحبري، البن أمري)٨(
  .)١٦٨( إرشاد األنام إىل معرفة األحكام، حملمد إبراهيم احلفناوي، )٩(
  .)١٦٨( إرشاد األنام إىل معرفة األحكام، حملمد إبراهيم احلفناوي، )١٠(
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ولقد ذكرت قبل قليل أن الشرط الذي يدور حوله البحث، بعيد عن الشرط املذكور يف كتب األصول،                 
يدور حوله والذي يسمونه شرطا جعليا جبعل الشرع، وال بد من كالم قصري حوله، ليتضح موقع الشرط الذي 

ما يتوقف عليه الشيء، فال يكون داخال      ((: التعليق واالقتران؛ فلقد ذكر أبو البقاء أن الشرط عند املتكلّمني هو          
مع خروجه عن املاهية فهو ضروري      هو  ف،  )٣( على ما تقدم   ، وهو جممل معناه عند األصوليني     )٢))(فيه وال مؤثّرا  

مهما العدم، ومن وجودمها الوجود، خبالف الشرط األصويل، الـذي   أما التعليقي والتقييدي، فيلزم من عد      ؛هلا
ال يلزم من وجوده وجود وال عدم؛ فأن يعلّق الرجل تزويج ابنه على جناحه، فإنه يعين أنه يلزم من وجود ذلك                     

قاق املعلّق عليه، وهو النجاح، استحقاق الولد للزواج؛ وكتقييد املشتري السلعة بصفة معينة، يعين وجود استح             
  .املشتري لذلك الوصف يف تلك السلعة
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هذا، والشرط التقييدي إذا صِرف النظر عما هو من مقتضيات العقد اليت ال تزيد شيئا عمـا يتـضمنه                   
نٌ سيارة ويشترط على املشتري أن إطالقه؛ فإن الشرط سيكون مقيدا للعقد لزاما، أو زائدا عليه؛ فأن يبيع إنسا            

التسليم سيكون يف مكان كذا، فهذه زيادة عما يقتضيه إطالق العقد؛ وأن يبيعه السيارة، ويشترط عليـه أن                  
تبقى عنده شهرا قبل تسليمها، فهذا تقييد ملطلق العقد؛ فالشرط خارج عن املاهية، فإن كان خارجـا عـن                   

  .)٤(يد له أو كال األمرينمقتضى العقد، ففيه زيادة عليه أو تقي

يدخل يف دائرة  ، الذي هو يف حقيقته شرط اتفاقي اقتراين،إن موضوع البحث يدور حول الشرط اجلزائي
  .اإلرادة

األحكام العامـة لعامـة     قد وضعت    مدى توسيع الشرع لسلطة االشتراط؛ ف      حوليدور البحث أيضا    و
متَس لشروط ال تتضمنها تلك     قد  من العقد غالبا، واحلاجة     العقود واخلاصة لبعضها، استجابة ملقاصد العاقدين       

د إطالق العقـد    يمن شأا تقي   األحكام، وهلذا املعىن جاز اشتراط شروط حبدود تتفاوت عند مجهور الفقهاء،          

                                                                                                                                                         

  .)١٦٩( إرشاد األنام إىل معرفة األحكام، حملمد إبراهيم احلفناوي، )١(
  ).٥٢٩( الكليات، أليب البقاء الكفوي، )٢(
  .، من هذا البحث)٦٢(الصفحة :  ينظَر)٣(
الشرط اجلزائي يف الشريعة والقانون، لزكي الدين شعبان، نشره يف جملة احلقوق والشريعة، جامعة الكويت، :  ينظر)٤(

  .م١٩٧٧هـ، يونيو ١٣٩٧السنة األوىل، العدد الثاين، رجب 



 ٦٨

 ؛ كلّ هذا ألجل وصول العقد عند طرفيه إىل مستوى حتقيق          )١(دون أن يقتضيها، وهي ذاا الشروط التقييدية      
  .ا منهمقصودمه
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الذي هو موضوع البحث ِبرمِتـه،      بعد هذه الرحلة مع الشرط، فال بد من تعريف الشرط املقترن املقيد،             
األوضح أن يقال  غري أين أرى    ؛  )٢))(التزام يف العقد ال يستلزمه يف حالة اإلطالق       ((: بأنهوال أرى بعدا يف تعريفه      

 يتفق عليه العاقدان من أمور تتعلّق بالعقد، مما خيرج عن ماهيته، وال يتناىف مع مقتضاه، ويـؤثّر يف                   ما((: إنه
  .))أحكامه

 تفه يعرتوإمنا اختر ف، وال يدخل فيهتهشيء مما هو من ذا التعريف، ألنه جيمع عناصر املُعرغري ماهي.  

  :وهذا التعريف يتضمن عناصر أشرحها فيما يلي

  .أي ما يثبتانه بإرادما فيما تعاقدا عليه، وخيرج به ما ليس له صلة مبا اتفقا عليه:  عليه العاقدانما يتفق

  .باب آخر من أبواب احلياةأو ما ليس له به صلة، كأن يتحدثا يف عقد : خيرج به: من أمور تتعلق بالعقد

ة العقد، هي ذاته؛ وال حيتـاج إىل        ماهي: أي مما خيرج عن ذات العقد ومقتضاه، إذ       : مما خيرج عن ماهيته   
  .تنبيه على ما هو من ذات العقد أصال، اكتفاء بدخوله فيه

 مـا   ذا القيد خيرج  ؛ و )٣(ومقتضى العقد هو حكمه األصلي الذي شرع من أجله        : ال يتناىف مع مقتضاه   
  .إلغاء حكم أصلي من أحكام العقد بالشرطال يصلح ويلغي مقتضى العقد من الشروط، 

أعين أنه يضيف شيئا، أو ينقص شيئا من إطالق العقد، وخيرج به ما ال يؤثّر يف شـيء        : ثّر يف أحكامه  يؤ
  .من أحكامه، كأن يشترط أن يسلّمه املبيع، فهذا شرط ال يضيف وال ينقص

                                                 

  ).٤٦٠( اإلسالمية، لصبحي احملمصاين، النظرية العامة للموجبات والعقود يف الشريعة:  ينظر)١(
)٢( ،هذا التعريف مأخوذ من تعريفني، أحدمها للعالّمة الزرقا يف املدخل الفقهي العام )١/٥٠٦(فه بقولهفقد عر ، :)) التزام

رنة يف الفقه ، والثاين للعالّمة الدريين يف كتابه حبوث مقا))يف التصرف القويل ال يستلزمه ذلك التصرف يف حالة اإلطالق
 ،))هو التزام وارد يف التصرف القويل عند تكوينه، زائد عن أصل مقتضاه شرعا((: ، فقد قال)٢/٤١٤(اإلسالمي وأصوله، 

  .والتصرف القويل يف التعريفني هو ذاته العقد
  ).٢/٤١٣( حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، لفتحي الدريين، )٣(
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عاقدان، كأن يتفقا أن يكون تسليم السلعة       يطلق الشرط يف القانون على مجيع األحكام اليت اتفق عليها املت          
؛ غري أن هذا النمط من األحكام ال يتجـاوز          )١(املباعة يف نابلس مثال، أو أن يدفع املشتري الثمن على أقساط          
  .كونه بندا يف العقد، ليست له صفة الشرطية املتبادرة إىل الذهن

: القـانون املـدين األردين     من   ٣٩٣املادة    أما الشرط الذي يتبادر إىل الذهن يف القانون، فهو ما ورد يف           
، وشطره األول مأخوذ مـن مرشـد        ))الشرط التزام مستقبل، يتوقف عليه وجود احلكم أو زواله عند حتققه          ((

  .)٢(احلريان لقدري باشا

 ؛)٣(وااللتزام الوارد ذكره يف التعريف يعين كون الشخص مكلّفا بفعل أو بامتناع عن فعل، ملصلحة آخر               
ه مستقبليا، ناشئ عن طبيعته، وعن طبيعة العقد املوصوف بالشرط، فالعقد ال يكون على ماٍض، وإمنـا                 وكون

وكونه يتوقـف    ؛)٤(على مستقبل؛ وإن كان الشرط ماضيا، مل يكون االلتزام املشروط به يف احلقيقة إال منجزا              
إىل شرٍط واقـف، وشـرٍط فاسـٍخ؛        فهو قائم على تقسيم الشرط يف القانون        : عليه وجود االلتزام أو إلغاؤه    

هو الـذي   : هو الشرط الذي يتوقف عليه وجود االلتزام، ويسمى تعليقا؛ والشرط الفاسخ          : فالشرط الواقف 
غري أن املذكّرات التوضيحية للقـانون املـدين        ؛  )٥(ينتهي به أمد االلتزام، أو يفسخ به االلتزام، ويسمى ملغيا         

القانون لتعبريات الشرط الواقف والشرط الفاسخ، إذ، على قول تلـك            هذااألردين أشارت إىل عدم استعمال      
املذكّرات، ال وجود ملثل هذين التعبريين يف الفقه اإلسالمي، وال يف التشاريع األردنية، بل فكرة الشرط الواقف 

  .)٦(والشرط الفاسخ جاءت ِبرمِتها من الفقه الغريب، الالتيين واجلرماين

أن الشرط على ما تقدم من تعريفه يف القانون، يعتـرب           ضاحية للقانون املدين األردين     وترى املذكرات اإلي  
لكن هذا الذي قالته املذكرات اإليضاحية غري واضح يف تعريـف الـشرط يف               ؛)٧(وصفا معدال آلثار االلتزام   

                                                 

  ). ٤٩(يف القانون املدين األردين، لفؤاد درادكة، ) عويض االتفاقيالت( الشرط اجلزائي )١(
التزام مستقبل يف أمر ((: منه أن الشرط هو) ٢٢١(، يف املادة )٣٦( ورد يف مرشد احلريان، حملمد قدري باشا، )٢(

  .))مستقبل، بصيغة خمصوصة
)٣( ،وهذا على تعريف العالّمة الزرقا يف املدخل الفقهي العام )لاللتزام)١/٤٣٦ ،.  
  ).١٠(نظرية الشرط يف الفقه اإلسالمي، حلسن علي الشاذيل، :  ينظر)٤(
يف القانون ) التعويض االتفاقي(الشرط اجلزائي : ، وينظَر)١٥( نظرية الشرط يف الفقه اإلسالمي، حلسن علي الشاذيل، )٥(

  ).٥١(املدين األردين، لفؤاد درادكة، 
  ).٤٦٥-١/٤٦٤(انون املدين األدرين،  املذكِّرات اإليضاحية للق)٦(
  ).١/٤٦٣( املذكِّرات اإليضاحية للقانون املدين األدرين، )٧(
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 التعليق واإلضافة، وال ي شرطمنالقانون املدين األردين، ألن تعريف هذا القانون للشرط فيما يظهر يل، يقترب 
يتضمن معىن الشرط املقترن املقيد إلطالق العقد، والذي هو موضوع هذا البحث، والذي يؤثّر وحـده دون                 

إن القانون املدين األردين خيلو من تعريف       : أنواع الشروط األخرى يف إطالق العقد؛ ومن هنا أستطيع أن أقول          
إنشائه، وهو ما يلزم القانونيني يف تقديري إىل صـياغة تعريـف لـه،      للشرط املقيد إلطالق العقد، واملقترن ب     

  .تنسجم مع طبيعته وأحكامه
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هذا املبحث يتضمن أهم ما يتأسس عليه ما سيأيت بعده من مباحث هذه الدراسة، فأمهّيته تعود أصال إىل                  
إنشاء الشروط؛ ومبا   طريف العقد يف    سلطة  : اته، خاضع من حيث جوازه إىل أصول، أمهّها       أن الشرط اجلزائي ذ   

أن موضوع إنشاء الشروط مرتبط ارتباطا وثيقا مبوضوع إنشاء العقود،، ومبا أما متقاربان من حيث أصـول       
أن أبدأ ه بتمهيد،    حبثهما، فقد اقتضى ذلك أن يبحثا يف مبحث واحد، ورأيت ضبطا لتسلسل البحث منطقيا،               

  :مث أُتبع التمهيد مبطالب مثانية، كما يلي

  .بني يدي مذاهب العلماء يف سلطان اإلرادة يف العقود والشروط: متهيد

  .مذاهب العلماء يف العقود: املطلب األول

  .مواقف املذاهب من الشروط: املطلب الثاين

  .اطاملوازنة بني املذاهب األربعة يف االشتر: املطلب الثالث

  .أدلة الفريقني: املطلب الرابع

  .مناقشة األدلة: املطلب اخلامس

  .الراجح يف املسألة: املطلب السادس

  .ضوابط إحداث عقود وشروط جديدة: املطلب السابع

  .سلطة العاقدين يف إنشاء العقود والشروط يف القانون: املطلب الثامن
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الذين توسعوا يف إباحة العقود ما مل تصطدم بدليل، توسعوا أيضا يف إباحة الشروط مـا مل       : مثّة من يقول  
؛ لكن الذي يبدو يل     )١(تصطدم بدليل، والذين ضيقوا يف أمر العقود، ضيقوا أيضا يف أمر الشروط، سواًء بسواء             

 ضيقوا يف العقود ضيقوا يف الشروط، لكن، لـيس  ننعم، إن الذي : خالف هذا، والصواب يف تقديري أن يقال      
  .كل من توسع فيها توسع يف الشروط، ألنه سيتبني أن الشافعية توسعوا فيها، غري أم ضيقوا يف أمر الشروط

ومن حيث األدلّة، فسيتبني أن مثة اختالفا يف نوع األدلة بني مسألة الشروط ومسألة العقـود، فمـسألة                  
شروط متلك، إضافة إىل أدلّة العقود ذاا، أدلّةً خاصةً وردت يف حكمها، على ما سيأيت تفصيله إن شاء اهللا                   ال

  .)٢(الف احلال يف أدلة إنشاء العقودتعاىل، ليس هلا دخلٌ يف إنشاء العقود إال بنوع تأويل؛ خب

           ِته، ذلك أن الشرط اجلزائـي،      إن حبث استحداث شروط جديدة يف غاية األمهية بالنسبة هلذا البحث ِبرم
الذي هو موضوع البحث، فرع من موضوع سلطة االشتراط اليت ستبحث ها هنا، فالقول فيها هو يف ايتـه                   

  .زائي ذاتهقولٌ يف الشرط اجل

إن احلاجة إىل االشتراط عائدة إىل أن لدى العاقِدين يف العادة رغباٍت ال يكفي مقتضى العقد لتلبيتها،                 مث  
تزيد عما يقتضيه العقد، أو تنقص، وقد تكون هذه الرغائب ضرورية لكل عاقد، فلرمبا كانت للواحـد                 رمبا  

أمـا  ؛  )٣(منهم حاجة ال يقتضيها العقد، فاحتاج إىل إدخاهلا يف التعاقد، على شاكلة الشرط الذي يتفقان عليه               
أحد فصول البحث اآليت دراسته، وهو      ِصلَةُ سلطة العاقدين يف استحداث العقود مبسائل البحث، فهي ماثلة يف            

إنه عقد حادث غري ذي صلة بالعقود األخرى، وغري         : الفصل املتعلق بعقد املقاولة، وذلك على قول من يقول        
  .مركّب من بعضها، مما يدعو إىل حبث سلطان اإلرادة هذا

لـشروط يف تراثنـا     هل املسلمون مقيدون مبا ذُكر من العقود وا       : إن قضية البحث ها هنا هي كما يلي       
ا تطـور   ضرور شروط أفرز اشتراطالفقهي فحسب؟ مما يعين إذا كان اجلواب إجيابا أنه حيرم إجراء عقود أو              

  الزمن واختالط األمم؟ وهل مثة حدود هلذا السلطان إن وِجد يف الفقه اإلسالمي، أم أنه مطلق عن احلد والقيد؟

                                                 

  ).٢٤٥( يرى هذه الرؤية اإلمام حممد أبو زهرة يف كتابه امللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية، )١(
عن حبث سلطتهما يف إنشاء الشروط، وخطوت يف  أولَ األمر، جعلت حبث سلطة العاقدين يف إنشاء العقود، منفصال )٢(

حبث املسألتني منفصلتني خطواٍت كثرية حىت أوشك حبثهما على االنتهاء؛ غري أين رأيت، وألجل تداخل ما بينهما، أن أحبثهما 
لك طلبا يف صعيد واحد، مع اإلشارة إىل ما له صلة بالعقود منها، وما له صلة بالشروط، وما له صلة ما معا؛ كل ذ

  .لالختصار وخشيةً من التطويل
  ).٢٢٨(أحكام املعامالت الشرعية، لعلي اخلفيف، :  يف هذه الفكرة ينظر)٣(
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      نره اآلخر، ذكرمها اإلمام       مثة اجتاهان قد اشتهرا هنا، أحدمها يفأحـد  ((: بإجياٍز قائال  ابن حزمٍ قُض ما يقر
أا كلها باطل غري الزم، إال : إما أا كلها الزم حق إال ما أبطله منها النص؛ والثاين: هذين القولني املذكورين

        أو ما أباحه منها نص ،ع يف سرد ما هو يف تقديره          )١))(ما أوجبه منها نصرأدلةُ صـاحب كـلٍّ مـن       ؛ مث ش
يف ((:  قد عقد يف كتابـه اإلحكـام بابـاً بعنـوان           ابن حزم القولني، على ما سيأيت ذكر ما يلزم منه؛ وكان          

 �استصحاب احلال، وبطالن مجيع العقود والعهود والشروط، إال ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول اهللا                  
ل ذلك العنوان، ليمثّل رأس املضيقني يف هـذا البـاب،           ؛ وهو بذلك يعلن عن رأيه بصراحة من خال        )٢))(ثابتة

  . مع اجلمهور، على تفاوت فيما بينهمابن تيميةوليقف مبقابله متاما 

األصـل يف العقـود     : األول:  أن يف املسألة قـولني     ابن تيمية  متاما، فقد ذكر اإلمام      ابن حزمٍ  وكاإلمام
 هذا القول إىل أهل الظـاهر، وهـي نـسبة           ابن تيمية والشروط احلظر، إال ما ورد الشرع بإجازته، ونسب         

 نسبه أيضا إىل كثري من أصول أيب حنيفة والشافعي،          ابن تيمية ؛ ولكن   ابن حزمٍ صحيحة بالنص عليها من ِقبل      
األصل يف العقود والـشروط     : والثاينمالك وأمحد، وهو ما سيثبت خالفه عنهم؛        أصحاب  أصول  طائفة من   و

ابن ؛ وقال   )٣(رم منها وال يبطل، إال ما دل الشرع على بطالنه وحترميه، بنص أو قياس             الصحة واجلواز، وال حي   
وأصول أمحد املنصوصة عنه أكثرها جيري على هذا القول، ومالك قريب منه، لكـن أمحـد أكثـر                  ((: تيمية

  .)٤))(تصحيحا للشروط، فليس يف الفقهاء األربعة أكثر تصحيحا للشروط منه

، إذ نسب إىل اجتاه التضييق مجهور فقهاء املذاهب األربعـة،           ابن تيمية  من كالم اإلمام     آٍتواللَّبس هنا   
:  تبىن يف رأيه على أن األصل يف العقـود والـشروط           �فكثري من أصول أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد         

 الـشافعية يف  ؛ وليس األمر كذلك، إال ما كان مـن مـذهب        )٥(احلظر ال اإلباحة، إال ما ورد الشرع جبوازه       
من القـول يف     ابن القيم  إىل اجلمهور خمالف ملا نسبه إليهم تلميذه         ابن تيمية ؛ وما نسبه    )٦(الشروط دون العقود  

                                                 

  ).٦٣١( اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم، )١(
  ).٩/١٩٢(احمللّى، البن حزم، : ، وينظر)٦٢٧( اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم، )٢(
  ).١٣١-١٢٨(، والقواعد النورانية، البن تيمية، )٨١-٢٩/٧٧(موعة الفتاوى، البن تيمية،  ينظر القوالن يف جم)٣(
  ).٢٩/٨١( جمموعة الفتاوى، البن تيمية، )٤(
  ).١٢٨(، والقواعد النورانية الفقهية، البن تيمية، )٢٩/٧٧( جمموع الفتاوي، البن تيمية، )٥(
مبدأ الرضا يف : مر العقود إىل اجلمهور، كالدكتور علي القره داغي يف رأيت من ينتقد نسبة ابن تيمية التضييق يف أ)٦(

، وحقّق الدكتور )٥٢-١٩(نظرية الشروط املقترنة بالعقد، : ، والدكتور زكي الدين شعبان يف)١١٥٥-٢/١١٥١(العقود، 
عندهم هو املنع، رغم أن ما شعبان أن سبب خطأ ابن تيمية، هو منع املذاهب لبعض العقود، مما دعاه إىل اعتبار أن األصل 

منعوه ليس عائدا إىل أصل املنع عندهم، بل لتضمنه بعض ما حظره الشرع بتقديرهم كالغرر والربا واجلهالة وما إىل ذلك؛ 
  .هذا؛ وكالم أيب زهرة اآليت ذكره ينطوي على نقٍد لكالم ابن تيمية
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ومجهور ((: أصل االشتراط والعقود، فقد قال رداً على نفاة القياس يف حترميهم العقود والشروط إال ما نص عليه          
الصحة، إال ما أبطله الشارع، أو ى عنه، وهذا القول          : عقود والشروط الفقهاء على خالفه، وأن األصل يف ال      

 ابن القـيم  إن نسبة األقوال يف الشروط والعقود مما خالف فيه          : ؛ ولعلي أستطيع هنا أن أقول     )١))(هو الصحيح 
موقـف  كل منهما من التطابق مع ما يقوله اآلخر؛ هذا، وسيأيت حتقيق            به  ، رغم ما يوصف     ابن تيمية أستاذَه  

  .املذاهب األربعة عند احلديث عن املوسعني

ولقد لَفَت اإلمام أبو زهرة النظر إىل أن ما ورد يف مذاهب اجلمهور من تضييق يف سلطة العاقدين، ووِجه             
العرف عند احلنفية، واالستحسان عندهم     : يف أصوهلم مبا يفتح باب العقود والشروط، وذكر من هذه األصول          

  .)٢(املصاحل املرسلة عند املالكيةوعند املالكية، و

تؤكّدان دور أصول احلنفية    أود أن أذكر كلمتني مشرقتني أليب زهرة يف املوضوع،          ذه املناسبة، فإنين    و
  .واملالكية يف توسيع ما يبدو تضييقه من العقود والشروط يف مذهبيهم

منعوا الوفاء بالعقد حىت يقوم الدليل، قد       ألن الكثرة من أولئك الذين      ..((: يف أوالمها اإلمام أبو زهرة    قال  
، مث ذكر   )٣))(وسعوا يف األدلة املثبتة جلواز العقود، حىت وسعت تلك األدلّةُ كلَّ ما جتري به املعامالت أو أكثره                

  .األصول املشار إليها، مع بعض التفصيل

 واالستحسان واملـصاحل    والكلمة الثانية أليب زهرة هي قوله بعد تفصيل األصول املذكورة، وهي العرف           
هذه األصول الثالثة لو أخذنا ا كلِّها، أو أخذنا ببعضها، بل لو أخذنا بأحدها، وهو العرف، لكان                 ((: املرسلة

وحده كافيا لفتح باب التعاقد على مصراعيه، وإطالق حرية املتعاقدين، وما ساغ ألحد أن حيكم بأن الفقهاء                 
واا، فإن أقوال الفقهاء جيب أن تفهم على مقتضى أصوهلم مجيعا، باعتبارها            قد ضيقوا حرية التعاقد وغلّقوا أب     

وحدةً متماسكة األجزاء، يتمم بعضها بعضا، ويتكون منها بنيان متناسق األركان، ثابت الدعائم؛ وال يصح أن 
رخوا، فيحتـاج   يؤخذ أصل من غري نظر إىل غريه، فقد يكون فيه شدة يلطّفها غريه من األصول، وقد يكون                  

بكاملهما  آثرت نقل هذين النصني      ؛ لقد )٤))(إىل أصل صلب يطوى عليه، ليكون فيه نفع للعباد، ودفع للفساد          
ترك تفصيلهما يف حملّه يف هذا البحث، أل، ويف سياق هذا التمهيد؛ وكذلك  يف املعىن الذي أريدكفايتهماألجل 
  .رة االشتراطا لدى معظم املذاهب من توسيع لدائمليبدو 

                                                 

  ).١/٣٤٤( إعالم املوقّعني، البن القيم، )١(
  ).٢٤٤-٢٣٧(ظرية العقد، أليب زهرة،  امللكية ون)٢(
  ).٢٣٧( امللكية ونظرية العقد، أليب زهرة، )٣(
  ).٢٤٤( امللكية ونظرية العقد، أليب زهرة، )٤(
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فقول املذاهب األربعة يف الشروط ليس ذات قوهلم يف العقـود، وإن            :  يف هذا السياق    ومثة أمر آخر   هذا،
كان بني قوهلم يف األمرين بعض تشابه؛ ذلك أم يكادون يتفقون على أن األصل إباحة العقود خالفا لقوهلم                  

  .)١(لى حترميه من عقد أو شرٍطيف الشروط، كما سيأيت، مع اتفاقهم على حرمة ما نص ع

 يف الشروط والعقـود، وضـوابطهم يف         العلماء وبعد هذا التمهيد، فلقد آن األوان الستعراض مذاهب       
الصحيح والفاسد منها، مع أدلتهم، ومع مناقشة تلك األدلة، مث ألنتهي بعد ذلك إىل ما أراه راجحا منها، كل                   

  .ذلك وفق املطالب املشار إليها أول املبحث

                                                 

  ).٢/١١٤٩(مبدأ الرضا يف العقود، لعلي حميي الدين القره داغي، :  ينظر)١(
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، فهو على ما نقلْته عنه يرى حترمي إجراء كل عقٍد مل يـنص               العقود  يف ابن حزم سبق أن ذكرت موقف     
أن األصل يف العقود اإلباحـة؛      على  بصراحة  قد نصوا   ف،  همجهور العلماء خيتلفون يف هذا مع     و؛  )١(عليه الشرع 

 واحلنفية ال تأىب توسيع هذا الباب، على تفاوت فيما بني قوليهما يف العقود وبـني     فضال عن أن أصول املالكية    
 إيامها إىل اجتاه املضيقني   ابن تيمية اإلمام  نسبة  ما تقدم من    قوليهما يف الشروط، على ما سيأيت، مما يبدو معه أن           

  .. مصادرها منوضوحا حينما تنقل عبارات املذهبنيتلك األصول تزداد ومل يكن صوابا؛ 

 يؤسس جلواز املضاربة، فبعد أن ذكر آياٍت ليست نصا          وهو الكاساينقول  : فِمما قيل يف املذهب احلنفي    
يف املقصود، وبعد أن ذكر حديثا غري صحيح يف املسألة، وبعد أن ذكر إمجاع الناس عليها يف كل عصر، بعد                    

 ألن  ،و أن الناس حيتاجون إىل عقـد املـضاربة         وه ، من القياس يدل على اجلواز أيضا      ونوع((: كل ذلك قال  
 فكان يف شرع ، وقد يهتدي إىل التجارة لكنه ال مال له، لكنه ال يهتدي إىل التجارة،اإلنسان قد يكون له مال  

  الزيلعي؛ وكذا قول    )٢))( واهللا تعاىل ما شرع العقود إال ملصاحل العباد ودفع حوائجهم          ، احلاجتني هذا العقد دفع 

وال نسلِّم أن حرمة البيع أصل، بل األصل هو اِحللُّ، واحلُرمةُ إذا            ((: احلقائق، عند حديثه عن الربا، قال     يف تبيني   
ثبتت، إمنا تثبت بالدليل املوِجب هلا، وهذا ألن األموال خلقت لالبتذال، فيكون بـاب حتـصيلها مفتوحـا،                  

فيه يِرد على البضع، وهو حمتـرم، فيناسـب         فيجوز، ما مل يقم الدليل على منعه، خبالف النكاح، ألن امللك            
  .)٤(؛ وهذا يعين أنه إن عدمت علّة احلُرمة، حلّ البيع باِحللّ األصلي)٣))(التضييق، إعزازا له، لشرف اآلدمي

فالبيوع اجلائزة هي اليت مل حيظرها الشرع، وال ورد فيها ي،           ((: اجلد ابن رشد ومما قيل عند املالكية قول      
وأحل اهللا البيـع  : ( تعاىل أباح البيع لعباده، وأذن هلم فيه يف غري ما آية من كتابه، من ذلك قوله تعاىل           ألن اهللا 

، ولفظ البيع لفظ عام، ألن االسم املفرد إذا دخل عليه األلف والالم، صار              ...،)٢٧٥: البقرة(،  )وحرم الربا 
مومه، إال أن يأيت ما خيصه، فإن خص منه شيء بقي ، واللفظ العام إذا ورد يحمل على ع...من ألفاظ العموم،  

 بيع إال ما خص منـه       ، كلُّ )وأحل اهللا البيع  : (ما بعد املخصوص على عمومه أيضا، فيندرج حتت قوله تعاىل         
قي ما عداها على أصل اإلباحة؛ ولذلك قلنا يف البيـوع           ببالدليل، وقد خص منه بأدلة الشرع بيوع كثرية، ف        

 ها الشرع، وال ورد فيها النهي      اجلائزة إر احتياط الشرع فيمـا   القرايف؛ وكذا قول )٥))(ا ما مل حيظربعد أن قر
                                                 

  ).٦٢٧(اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم، :  ينظر)١(
  ).٨/٥( الصنائع، للكاساين،  بدائع)٢(
  ).٤/٤٥١( تبيني احلقائق، للزيلعي، ، )٣(
  .)٤/٤٥١(حاشية الشليب على تبيني احلقائق،  )٤(
  ).٥٤٠( املقدمات، البن رشد اجلد، )٥(
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ضني، ألن األصل يف    ووجوزنا البيع جبميع الصيغ واألفعال الدالّة على الرضا، بنقل امللك يف العِ           ((: يتعلق بالنساء 
تحرمي حىت يعقد عليهن مبلك أو نكـاح، ولعمـوم          األصل فيهن ال  :  خبالف النساء  ؛ حىت تملك  السلع اإلباحة 

  .)١))(احلاجة للبيع، ولقصوره يف االحتياط عن الفروج

فظاهره عام يف كل عقد،     ((: )١: املائدة(،  )أوفوا بالعقود : ( فقد قال شارحا قوله تعاىل     �أما الشافعي   
، كان بيمني أو بغري ميني، وكلِّ عقِد نذٍر         ويشبه واهللا أعلم، أن يكون اهللا تبارك وتعاىل أراد أن يوفوا بكل عقدٍ            

؛ وقال اإلمام العز بـن عبـد   )٢))(إذا كان يف العقدين هللا طاعة، أو مل يكن له، فيما أَمر بالوفاء منهما، معصية             
، )٣())عام جلميع التكاليف املؤكّدة على قول، وجلميع عقود املعامالت علـى قـول            ((: السالم عن اآلية ذاا   

احلنفية واملالكيـة   هذا هو قول    ؛   بن عبد السالم   ود فيها واضح، على ما يفهم من كالم العز        قيع الع فدخول مج 
  .ابن تيميةخالفا ملا نسبه إليهم   األصل عندهم صحتها،، يف العقودوالشافعية
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،  من كتـاب أو سـنة      نصيف  ما مل يأِت منها      هتحرميبلقد تقدم حسم اإلمام ابن حزم ملسألة الشروط،         
يف استصحاب احلال، وبطـالن مجيـع العقـود         ((: ويكفي يف ذلك تبويبه ألحد أبواب كتابه اإلحكام بقوله        

وبناًء على أصله هذا، فقـد       ؛)٤))( ثابتة �والعهود والشروط، إال ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول اهللا             
  . على ما سيأيت من بيانهوهو بذلك خمالف للجمهور؛ )٥(حرم الشروط إال سبعة

، واألمر حيتاج )٦(ابن تيمية مبينا أن مذهب اجلمهور هو التضييق يف الشروطاإلمام ذكر كالم أيضا وسبق 
األربعـة  : ذاهب، خاصـةً  بيان مواقف امل  ذا جيب   وهلإىل حتقيق ومتحيص بالنقول عن مذاهب األئمة مباشرة؛         

  .املشهورة
                                                 

  ).٤/٣٩٨(، وهو بنصه تقريبا يف الذخرية، للقرايف، )٢٥٥-٣/٢٥٤( الفروق، للقرايف، )١(
تفسري التحرير والتنوير، البن عاشور، : ؛ ويف مشول األمر بالوفاء بالعقود، ينظَر)٢/٦٦( أحكام القرآن، للشافعي، )٢(
العقود اليت عاقد : االستغراق؛ فشمل بناء على هذا: ، فقد بني فيه أن التعريف يف العقود تعريف اجلنس، ومقصده)٦/٧٤(

  .والعقود اليت تكون بينهم وبني املشركنياملسلمون ا رم؛ والعقود اليت يتعاقدها املسلمون فيما بينهم؛ 
  ).٢٧٦(اإلمام يف بيان أدلة األحكام، للعز بن عبد السالم،  )٣(
  ).٦٢٧( اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم، )٤(
اشتراط الرهن، واشتراط تأخري الثمن إن كان دنانري أو : ، هي)٩/١٩٢( هذه السبعة على ما ذكر ابن حزٍم يف احمللّى، )٥(

دراهم، واشتراط أداء الثمن إىل ميسرة، واشتراط صفات يف املبيع، واشتراط أال خالبة، واشتراط املشتري مال العبد أو بعضه 
  .واشتراط املشتري الثمرة لنفسه حني شرائه أصول خنل فيها مثرة أُبرت قبل الطيب

  ).١٢٨(عد النورانية الفقهية، ، والقوا)٢٩/٧٧(جمموع الفتاوي، :  ينظَر قول ابن تيمية يف كتابيه)٦(
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 يف إعالمه، نقلْت بعضه سابقا؛ فقد قال أثناء تبيانه أخطاء نفـاة             البن القيم بدأ بنقل كالٍم قيم     غري أين أ  
اعتقادهم أن عقود   : اخلطأ الرابع هلم  ((: القياس، مضمنا كالمه بأن األصل عند اجلمهور صحة العقود والشروط         
 على الصحة، فإذا مل يقم عندهم دليل على     املسلمني وشروطهم ومعامالم كلَّها على البطالن، حىت يقوم دليل        

صحة شرط أو عقٍد أو معاملة، استصحبوا بطالنه، فأفسدوا بذلك كثريا من معـامالت النـاس وعقـودهم                  
وشروطهم، بال برهان من اهللا بناًء على هذا األصل، ومجهور الفقهاء على خالفه، وأن األصـل يف العقـود                   

مؤصـال   القيم ابنوأضاف  ؛  ))، أو ى عنه، وهذا القول هو الصحيح       الصحة، إال ما أبطله الشارع    : والشروط
: فاألصل يف العبادات البطالن حىت يقوم دليل على األمر؛ واألصل يف العقود واملعـامالت             ((: أصال يف املسألة  

 أي اهللا –فكل شرط وعقٍد ومعاملة سكت عنها       ((: ؛ وقال )١))(الصحة، حىت يقوم دليل على البطالن والتحرمي      
 تعود إىل كونه التلميذ األهـم لـشيخ         ابن القيم ؛ وأمهية كالم اإلمام     )٢))( فإنه ال جيوز القول بتحرميها     -تعاىل

  .، وهو يف الوقت ذاته ينسب إىل اجلمهور خالف ما نسبه إليهم شيخهابن تيميةاإلسالم 
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 إذا  اوذكر ابن جنـيم شـروط     ،  )٣(لُوه من الشرط الفاسد   خ:  هو الكاساينأول شرط لصحة البيع ذكره      
أال يقتضيه العقد، وال يالئمه، وفيه منفعة ألحد املتعاقدين،         : وجدت مجيعها يف العقد، صار العقد فاسدا، وهي       

 املعقود عليهومعىن كون ؛ )٤(أو للمعقود عليه، وهو من أهل االستحقاق؛ ومل جير العرف به، ومل يِرد به الشرع           
ومعىن نفع أحد   ؛  )٥(هو اآلدمي على هذا ف  من أهل أن يستحق حقوقا على الغري، و       أنه  أي  : من أهل االستحقاق  

ألن ((: وعلة منع مثل هذا الشرط على ما يقول الكاسـاين      ؛  )٦(املتعاقدين، أي اشتراط أحدمها على اآلخر شيئا      
  .)٧))(وض يف عقد البيع، وهو تفسري الربازيادة منفعة مشروطة بالبيع تكون ربا، ألا زيادة ال يقابلها ِع

على أقسام الـشرط    أيضا  نص احلنفية   و ؛تقدمما  ما كان خارجا ع   هو  الشرط الصحيح عندهم    ف وعليه،
  :، هي)٨(الصحيح، ليكون سواها شرطا فاسدا، والشرط الصحيح عندهم أقسام أربعة

                                                 

  ).١/٣٤٤( إعالم املوقّعني، البن القيم، )١(
  ).١/٣٤٥( إعالم املوقّعني، البن القيم، )٢(
  ).٧/٧( بدائع الصنائع، للكاساين، )٣(
  ).٣٧(، من مرشد احلريان، لقدري باشا، )٢٢٨(املادة : ؛ وينظَر)٦/٩٢( البحر الرائق، البن جنيم، )٤(
  ).٧/٩(البدائع، للكاساين، : ؛ وينظَر)٦/٩٣(لرائق، البن جنيم،  البحر ا)٥(
  ).٥/٨٥( حاشية ابن عابدين، )٦(
  ).٧/٢٥(، ومثله أيضا يف البدائع، )١٠-٧/٩( البدائع، للكاساين، )٧(
 ، والبحر الرائق، البن)٥٤٣، و٣٩١-٤/٣٨٩(، وتبيني احلقائق، للزيلعي، )١٣/١٤(املبسوط، للسرخسي، :  ينظر)٨(
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؛ ومقتضى )١(قدان عليه، فهو مؤكِّد ملوجِبهأي جيب بذات العقد وإن مل ينص العا       : أن يقتضيه العقد   -١ 
، أو  )٢(أي عقد هو أحكامه األصلية اليت تتحقق مبجرد انعقاده صحيحا، وهذه األحكام هي غايتـه النوعيـة                

 فالغاية النوعية لعقد البيع مثال، هي انتقال ملكيـة          ؛)٣))(الغاية األساسية اليت شرع العقد طريقا موصال إليها       ((
؛ )٤( وغاية عقد الرهن هي ثبوت حق املرن يف احتباسه للعني املرهونة حىت يستويف دينه              ؛ور إنشاء العقد  املبيع ف 

إطالق : ، ومما يقتضيه العقد   )٥(فالغاية النوعية هي إذن ذلك املرمى الذي يرمي إليه املتعاقدان من إجراء عقد ما             
، فهذه الشروط اليت يقتضيها العقد      )٦(ع بتصرف معني  التصرف، فيتصرف املشتري كما يشاء، ال أن يلزمه البائ        

  .)٧(صحيحة عن احلنفية، إذ هي ثابتة أصال مبطلق العقد، وهي ال تزيده إال تأكيدا

، وهو قد ثبت تصحيحه من جهة الـشرع         )٨(أي أن موجب العقد يؤكّده    : أن يالئم مقتضى العقد    -٢
؛ ويف احلقيقة، فإن    )١٠( معلوم للتوثّق للثمن، واشتراط احلوالة     ، كاشتراط كفيل بالثمن، ورهن    )٩(ثبوتا ال مرد له   

املالءمة ها هنا ال تزيد عن كوا حمقِّقةً ملقتضى العقد ذاته على وجٍه أكثر تأكيدا، وهو كذلك مقرر حلكـم                    
  .)١١(العقد من حيث املعىن

  .)١٢(السلَم: كشرط اخليار، وشرط األجل يف الثمن، ويف املبيع: ورود الشرع به -٣

                                                                                                                                                         

  ).١٩٥-١٩٤، و٩٥-٦/٩٢(جنيم، 
  ).٦/٩٢(، والبحر الرائق، البن جنيم، )٦/٤٠٧( فتح القدير، البن اهلمام، )١(
حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، حملمد : ؛ وينظَر)١/٣١٧( املدخل الفقهي العاملّ، ملصطفى أمحد الزرقا، )٢(

  ).٢/٤١٣(فتحي الدريين، 
)٣(ملصطفى الزرقا، املدخل الفقهي العام ،)رع العقد ألجله((هي ):١/٣١٤(،وقال يف )١/٤٤١املقصد األصلي الذي ش((.  
  ).٢/٤١٣( حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، حملمد فتحي الدريين، )٤(
  ).١/٣١٧( املدخل الفقهي العام، ملصطفى أمحد الزرقا، )٥(
  ).٤/٣٩٠( تبيني احلقائق، للزيلعي، )٦(
، )٤/٣٨٩(تبيني احلقائق، للزيلعي، : وينظر، )٧/١٣(بدائع الصنائع، للكاساين، ، )١٣/١٤(وط، للسرخسي،  املبس)٧(

  ).٦/٩٢(والبحر الرائق، البن جنيم، 
  ).٦/٩٢( البحر الرائق، البن جنيم، )٨(
  .)٦/٤٠٧( فتح القدير، البن اهلمام، )٩(
  ).٦/٩٢( البحر الرائق، البن جنيم، )١٠(
  ).٢/٤٢٣(، وحبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، للدريين، )٧/١٣(ئع، للكاساين،  بدائع الصنا)١١(
  ).٦/٩٢( البحر الرائق، البن جنيم، )١٢(



 ٨٠

، وضربوا قـدميا  )١(وهو ال يقتضيه العقد، غري أن عرف الناس جرى به     : أن جيري على وفق العرف     -٤
، ومثله يف عصرنا اشتراط املشتري إصـالح  )٢(بقاب بشرط تسمريه مثاال ببيع نعل مع شرط تشريكه، وشراء قَ       

أو إذا تعارف النـاس يف زمـان أو      ، وأن يكون هذا اإلصالح على حساب البائع،         )٣(السلعة ملدة زمنية حمددة   
، فالثابت بالعرف عندهم ثابت بالدليل الشرعي، قال        )٤(مكان على نقل البائع للسلعة املباعة إىل بيت املشتري        

، والشرع نفَى احلرج يف نصوصه، فهنا كذلك،        )٥))(ألن يف الرتوع عن العادة الظاهرة حرجا بينا       ((: السرخسي
، فإن وجد، فال اعتبار لعرف عنـدهم وال  ها بتحرمي ة اجلارية عرفا من نص خاص     خلت املسأل وهذا بالطبع إذا    

عند غريهم، كاشتراط الدائن على املَدين فائدة ربوية، فرغم جريان العرف بذلك يف بعض البيئات، فإنه ينايف                 
  .نصوصا قطعية خاصة صرحية حترم هذا التصرف

ط ما فيه حتجري على الرجل، كأن تـشترط        ارتشاوصاحبيه يف   وأما النكاح، فثمة اختالف بني أيب حنيفة        
عليه أال يتزوج عليها، أو أال ينقلها من بلدها، فمنع منه أبو حنيفة، وإن كان مل يبِطل بـه العقـد، وأجـازه         

  .)٦(الصاحبان، وألزما به
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 عنـد   ا هـو  ممأكثر  توسيع دائرة االشتراط    ب سمحتتصحيح الشرط بضوابط     ابن رشد اجلد  إنه يظهر من    
احلنفية، فقد ذكر يف البيان والتحصيل اشتراط سيد لغالمه أنه إذا خدم فالنا عشر سنني، فهو حر، وأنه إن أىب                    

إذ ليس فيه غـرر وال فـساد، وال         ((: اخلدمة، فال عتق وال شرط، فذكر أن لسيده هذا الشرط، مث قال معقّبا            

                                                 

  ).٤١٧(، الدر املختار، للحصكفي، )٦/٤٠٧( فتح القدير، البن اهلمام، )١(
  ).٤/٣٨٩(تبيني احلقائق، للزيلعي، : ، وينظَر)٤١٨-٤١٧( الدر املختار، للحصكفي، )٢(
، )١٠٥(، ونظرية الشروط املقترنة بالعقد، لزكي الدين شعبان، )٢٣٠( أحكام املعامالت الشرعية، لعلي اخلفيف، )٣(
وحبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، حملمد فتحي الدريين، ، )١/٤٧٨(املدخل الفقهي العام، ملصطفى أمحد الزرقا، و
؛ وإمنا ذكرت كل هذه املراجع هلذه املسألة اجلزئية، ليرى )٤/٣٠٥٣( لوهبة الزحيلي، ، والفقه اإلسالمي وأدلّته،)٢/٤٢١(

  .كيف أن العرف، وهو أصلها، دفع إىل االتفاق على مفرداته
  ).٤/٣٠٥٣(والفقه اإلسالمي وأدلّته، لوهبة الزحيلي، ، )١/٤٧٨( املدخل الفقهي العام، ملصطفى الزرقا، )٤(
، وظهر يل يف مبسوط السرخسي خطأ مطبعي يف مطلع سوقه هلذا القسم من )١٥-١٣/١٤ ( املبسوط، للسرخسي،)٥(

، ))وإن كان شرطا ال يقتضيه العقد، وليس فيه عرف ظاهر، فذلك جائز أيضا((): ١٣/١٤(الشروط، ففي الطبعة الشهرية، 
وإن كان ((: ي أن يكون الكالم كما يليوسياق كالمه يف تعليقه على هذا النوع من الشروط، وهو ما نقلْته أعاله، يقتض

  .))شرطا يقتضيه العقد، وليس فيه عرف ظاهر، فذلك جائز أيضا
  ).٣٠٤-٢/٣٠٣(، والعناية، للبابريت، )٣٣٨-٣/٣٣٥(، وفتح القدير، البن اهلمام، )٢/٤٩٩( اهلداية، للمرغيناين، )٦(
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 إجياب باطل، وال حتليل حرام وال حترمي حالل، وما كان سبيل هذا من الشروط، فهو الذي                 إبطال واجب وال  
 وهي تدور حول    ابن رشد اجلد  ؛ ومثة مثال آخر ذكر      )١))()املسلمون على شروطهم  : (�قال فيه رسول اهللا     

فلس قبل أن يقضي ما     رجل له على آخر دين، فأحاله املَدين على غرمي له، بشرط أنه إن مل يقض ما عليه، أو أ                  
ابـن  عليه، رجع الدائن املُحال إىل املَدين بشرطه الذي اشترطه عليه، واستحق منه قضاء دينه الذي عليه؛ قال                  

ألنه شرطٌ ال فـساد فيـه،       ((:  بعد أن قرر صحة الشرط، ورجوع الدائن على املَدين يف احلالة املذكورة            رشد
  .)٢))(فوجب أن جيوز ويلزم

ذكورة هنا ضوابط موضوعية، ليس من شأا منع شيء من الشروط ابتداًء، وإمنا شأا منع               والضوابط امل 
 الشرع أصـال يف املعـامالت       ما فيه حمظور شرعا، فهو ال يرفض االشتراط، وال حيده إال مبا هو مرفوض يف              

  .مجيعها، كالغرر والفساد وحترمي احلالل وحتليل احلرام، وما إىل ذلك

:  يف بدايـة اتهـد     ابن رشد احلفيد  قول  : كن أن يقرأ يف الشروط الفاسدة عند املالكية       ومن أجود ما مي   
الربا والغرر، : وإمنا هي راجعة إىل كثرة ما يتضمن الشروط من صنفَي الفساد الذي يخلّ بصحة البيوع، ومها((

دخول هذه األشياء فيه كثريا مـن       وإىل قلّته، وإىل التوسط بني ذلك، أو إىل ما يفيد نقصا يف امللك؛ فما كان                
ِقبل الشرط، أبطله وأبطل الشرطَ؛ وما كان قليال أجازه؛ وأجاز الشرط فيهما؛ وما كان متوسطا أبطل الشرط             

شروط تبطـل هـي     : أوال:  إىل أقسام ثالثة، هي    �، وهذا يعين تقسيم الشروط عند مالك        )٣))(وأجاز البيع 
  .شروط تبطل مع ثبات البيع: ثالثالبيع معا؛ شروط جتوز هي وا: ثانياوالعقد معا؛ 

ضابط الشرط الصحيح عند املالكية يدور حول خلوه مما يمنع يف العقود عامة، مـن     وعلى ما تقدم، فإن     
، دون أن تكون فيـه شـروط         عندهم  فهو صحيح  فإذا خال من ذلك   الغرر والربا والفساد، وما شابه ذلك،       

  .احلنفية للشرط الصحيح

ي مضى من ابني رشد اجلد واحلفيد، ال يدلّ على ما رآه الدكتور الدريين من أن أصل االشتراط وهذا الذ
، غري أن كثرة االستثناءات جعلت هذا األصـل حمـدود   الشاطيبعند املالكية هو احلظر عموما سوى ما لدى        

                                                 

 اشتراط بائع اجلارية أن يبيعها دون ، )٨/٢٨٩(، اوأباح فيه أيض؛ )٣٧١-١٤/٣٧٠( البيان والتحصيل، البن رشد، )١(
ألنه شرطٌ جائز ال يؤول إىل غرر وال خطٍر يف مثن وال مثمون، وال جير إىل ربا وال حرام، فوجب أن ((: ثوب من عنده قائال

  ).٩٩(؛ وسيأت يتخريج هذا احلديث يف الصفحة )))املسلمون على شروطهم: (�جيوز ويلزم، لقول رسول اهللا 
، يف شرط آخر يف الكفالة، فقد نقل )١١/٣٧٢(املرجع نفسه، : ، وينظر)١١/٣٥٠( البيان والتحصيل، البن رشد، )٢(

، نقل ابن رشد تعليل مالك )٤١٣-١٤/٤١٢(ابن رشد صحة الشرط وأقره، ألنه ال فساد فيه وال غرر، ويف املرجع نفسه، 
  ).الوالء ملن أعتق: (�بقوله منع شرط الوالء ملن يبيع اجلارية، بأنه منهي عنه 

  ).٥/٥( بداية اتهد، البن رشد، )٣(
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هو اإلباحة، خاصة أـم ال      األثر من الناحية العملية عندهم، حىت آل التطبيق عمال إىل اعتبار األصل عندهم              
؛ ويف احلقيقة ليست كثرة االستثناءات )١(يشترطون االقتضاء وال املالءمة وال العرف، كضابط للشرط الصحيح    

هي اليت وسعت دائرة االشتراط عندهم، بل طبيعة ما رأوه شرطا صحيحا، هي اليت ضمنت توسيع الـدائرة؛                  
      ت من أثر احلظر عندهم، ذلك أن احلظر عندهم غـري موجـود             وكذا، ليست كثرة االستثناءات هي اليت حد

أصال، على ما مضى نقلُه عن أئمة املالكية، وهو ما ال يفيد أصل احلظر الذي ذكره الدكتور الدريين، إذ ظهر                    
، مـن أن أصـل      الـشاطيب مما قالوه أن العقد صحيح ما مل يصادف مانعا من موانع الشرع؛ ولذا، فما عند                

باحة، موافق ملا عند أصحابه املالكية، وكونه ذكر ما يصح مما ال يصح من الشروط، مرجعـا                 االشتراط هو اإل  
ال للمنافاة مثال بأن    نه ال ينايف العقد، ممثِّ    إىل كو  له، أو    االصحيح إما إىل كونه مكمال حلكمة املشروط، وعاضد       
فهذا القسم  ((:  مثل هذا الشرط وأشباهه     عن الشاطيبيشترط يف النكاح أال يعاشر زوجته اليت عقد عليها، قال           

 ذكـر هـذه   الـشاطيب كَونُ و؛ )٢))(ال إشكال يف إبطاله، ألنه مناٍف حلكمة السبب، فال يصح أن جيتمع معه    
 من أن ما كان الشاطيباملرجعية للشرط الصحيح، فهذا ال ينايف ما مضى نقله عن ابين رشد؛ وكذا ما مال إليه    

 .)٣(املعامالت، فاألصل فيه اإلذن، حىت يرد ما يدلّ على خالفه: منهااليت ات، ومن الشروط من باب العادي

وعليه، فباب الشرط الصحيح عند املالكية أوسع منه عند احلنفية، ويبدو يل أنه بناًء على تلك األصـول                  
أربعة أقسام،  اليت مضى ذكرها يف الشرط احملظور عند املالكية، فقد ذكروا الشروط بتقسيمهم هلا تفصيال على                

  : )٤(الذي يصح منها، والذي ال يصح، كما يلي

 ال يؤول إىل غـرر  هما يقتضيه العقد، كتسليم املبيع مثال؛ وكذلك ما ال يقتضيه وال ينافيه، لكون       : األول
وفساد يف الثمن واملثمون، وال يؤدي إىل إخالل بشرط من شروط صحة البيع، مع كونه حيقق مصلحة ألحد                  

وهو شرط صحيح الزم؛    : كاألجل واخليار والرهن؛ وجعل املالكية كل ما مضى قسما واحدا؛ قالوا          الطرفني،  
قسم جيوز فيه البيع والشرط معا، وهو ما كان الشرط فيه جـائزا،             ((:  هذا النوع بقوله   ابن رشد اجلد  ووصف  

  .)٥))(وهو يف الوقت ذاته ال يؤول إىل فساد، وكذلك ال جير إىل حرام

                                                 

  .، بتصرف)٢/٤٣١( حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، حملمد فتحي الدريين، )١(
  ).١/٤٣٩( املوافقات، للشاطيب، )٢(
  ).٤٤٠-١/٤٣٨(املوافقات، للشاطيب، :  ينظر يف التفصيل)٣(
، وذكر أنواعها عند )٣٦٢-٣٣٨(فتح العلي املالك، حملمد أمحد عليش، : تفصيالت فروعها ينظر يف هذه الشروط و)٤(

ما يبطل : ، لكن ابن رشد ذكرها بصياغة أخرى، فحواها)٢٨٩-٨/٢٨٨(املالكية أيضا ابن رشد اجلد يف البيان والتحصيل، 
  .به العقد وما ال يبطل، وما جيوز وما ال جيوز

  ).٨/٢٨٩(ن رشد،  البيان والتحصيل، الب)٥(



 ٨٣

ما يؤول إىل اإلخالل بشرط من شروط صحة البيع، كأن يؤدي إىل جهل أو غرر يف العقـد، أو                   : الثاين
يف الثمن أو املثمون، أو إىل الربا، وضربوا له مثاال باشتراط أن يكون اخليار لرجل بعيد عن موطن البيع، أو أن                 

ل هذه الشروط جيب فسخ العقد      إن مث : يكون اخليار إىل أجل جمهول، أو تأجيل الثمن إىل أجل جمهول؛ قالوا           
  .ا على كل حال، وهو شرط فاسد، وصرح بعضهم بتحرميه

ما يكون منافيا ملقتضى صحة العقد، من جهة كونه يتضمن حتجريا على املشتري فيما اشـتراه؛                : الثالث
 مـا دام    يفـسخ : كأن يبيعه سلعة بشرط أال يبيعها املشتري، أو إذا باعها، فهو أحق بالثمن؛ وبعضهم قـال               

  .يفسد البيع ِبرمِته ذا الشرط: املشترط مصرا على شرطه، وبعضهم قال

ما يكون الشرط فيه غري صحيح، غري أنه خفيف حبيث ال يقع له حصة من الثمن، فيصح البيـع                   : الرابع
  .نهماهنا عندهم، ويبطل الشرط، كأن يبيعه مشترطا أنه إن مل يأت بالثمن إىل ثالثة أيام، فال بيع بي

هذه األقسام مل تِضف على ما مضى نقلُه عن ابين رشد إال شيئا واحدا، هو كون الشرط ال ينايف العقد،                    
احملافظة على مقصد   : وهذا ال ينقض ما ذكراه، فعدم منافاة الشرط للعقد، أمر موضوعي، يعين يف اية املطاف              

بيع دون انتقال السلعة، وال معـىن لـزواج دون          تشريع العقد، فال معىن لعقد دون حتقيق مقصده، وال معىن ل          
إباحة االستمتاع، وال معىن إلجارة دون إباحة االنتفاع؛ إن ما ينايف العقد هو ما ينقضه، وال معىن لعقد يقارنه                   

  . شرط ينقضه

ميزوا الزواج بلزوم الشرط الذي فيه حتجري، وإن كـان ال حيـلّ              املالكية   وال بد من لفت النظر إىل أن      
راطه عندهم، غري أنه إن اشترط، لزم، وجاز النكاح، كأن تشترط عليه أال يخرجها مـن بلـدها، أو أال                    اشت

بالشرط املُحجر، كما سبق ذكره، مما يعين أم يفرقون يف هذا بني ؛ هذا رغم أم فسخوا البيع )١(يتزوج عليها
  .أبواب املعامالت وأبواب املناكحات
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 من الظاهرية، بل يكادون يتفقون مـع         يف تضييق دائرته   وها هنا تضيق دائرة الشرط الصحيح، ويقترب      
  .الظاهرية يف جممل رؤيتهم للشرط الصحيح

، ة؛ وحيصرون الصحة يف أربعة أنـواع      باطل: والثاينصحيحة؛  : األول: الشافعية جيعلون الشروط قسمني   
  :)٢(ضيقني يف الشروط؛ وهذه الشروط الصحيحة عندهموا يتبني صحة جعلهم يف امل

                                                 

  .)١/٣٣٥( فتح العلي املالك، حملمد أمحد عليش، )١(
، وكرت )٤٠٤-٣/٣٩٩(، وروضة الطالبني، للنووي، )٨٤-٣/٧٣(الوسيط، للغزايل، :  ينظر يف هذه الشروط)٢(



 ٨٤

وهم ال خيتلفون مع أحد من العلماء يف هذا األمر، وذلك كاشـتراط تـسليم               : ما يقتضيه العقد  : األول
السلعة يف البيع، أو اشتراط تسليم الثمن؛ وكاشتراط تأجيل السلعة مع تعجيل الثمن يف السلَم، وما إىل ذلـك               

  .عقد ذاتهمن شروط يقتضيها ال
كأن يشترط البائع رهنا على مثن املبيع حينمـا يكـون مـؤجال؛ أو              : ما هو من مصلحة العقد    : الثاين

  .كاشتراط كفيل على الثمن، أو كاشتراط خيار الشرط ثالثة أيام، أو كاشتراط الرد بالعيب
ئع على املشتري عتـق     يف اشتراط البا  غالبا  وهم ها هنا حصروه     : أن يكون الشرط من باب الِبر     : الثالث

العز ؛ غري أن     ويتطلّع إليه  ، وألجل أن الشارع يتشوف للعتق     )١(ريرةألجل حديث ب  : الرقبة اليت اشتراها، قالوا   
شرطُ قطع اِمللك، أي أن يبيعه بشرط قطع ِملكه له بـالعتق،  :  ذكر العتق، ووصف الشرط بأنهبن عبد السالم  

 يف الدنيا، وأجر اإلعتاق يف اآلخرة؛ وذكر العز أيضا مثاال آخـر لقطـع               وينال املشتري هنا فائدة والء املعتق     
  .)٢(اِمللك، وهو البيع بشرط الوقف، فذكر يف صحته وجهني، أي عند الشافعية

  .اشتراط وصف يف املبيع، كأن يكون العبد كاتبا: الرابع

شروط اليت يصححها الشافعية، مث ذكر النوعني األول والثاين من ال اخلطّايب شافعيالفقيه الدث وذكر احملو
فهو كل شرط يدخل الثمن يف حد اجلهالـة، أو         : وأما ما يفسد به البيع من الشروط      ((: ما يفسد به البيع قائال    

 ها  اخلطايب؛ وكالم   )٣))(يوقع يف العقد أو يف تسليم املبيع غررا، أو مينع املشتري من اقتضاء حق امللك من املبيع                
، غري أنه قد خيتلف مع غريه ممن يقررون هذا الكالم نفسه يف ناحية ترتيل هذه األحوال الـيت                   هنا كالم جامع  

  .ذكرها على مفردات املعامالت، فقد يرى شيئا من الغرر، فيحرم اشتراطه، رغم أن غريه ال يراه غررا

زوا الـشروط إال    هذا، ويظهر من تعبريات الشافعية أن األصل عندهم حظر البيع والشرط، وأم ما أجا             
النهي عن بيع وشرط، :  ما ينهى عنه من البيوع، وذكر منها    الغزايلاستثناًء من األصل؛ فعلى سبيل املثال، ذكر        

وهي عبارة دالّة على أن األصل يف االشتراط احلظر، وما ختلّص           ،  )٤))(..ويستثىن من ذلك ستة شروط    ((: مث قال 

                                                                                                                                                         

حملتاج، للرملي، ، واية ا)٣٥٩-٤/٣٥٤(، وحتفة احملتاج، البن حجر اهليتمي، )٢٨٨-٢/٢٨٢(الراغبني، جلالل الدين احمللي، 
؛ وذكر القسمني األولني من )١٤٢-٤/١٤١(القواعد، للحصين، : ؛ ومع اختالف يف ترتيبها وعناوينها ينظر)٤٥٩-٣/٤٥٢(

  ).٢/٢٤٠(الزركشي يف املنثور، : الشروط الصحيحة عند الشافعية
  .، من هذا البحث)١٠٠-٩٩( سيأيت ِذكر قصة بريرة يف )١(
  .)٣٠٣-٢/٣٠٢(ن عبد السالم،  القواعد الكربى، الب)٢(
  .)١٢٢-٣/١٢١( معامل السنن، للخطايب، )٣(
، ويلحظ أنه عدها ستا، وذكرتها أنا يف األقسام األربعة، وإمنا زادت عنده عن أربعة، ألنه )٣/٧٣( الوسيط، للغزايل، )٤(



 ٨٥

:  بعد أن عد البيع والشرط ضمن املنهي عنه من البيـوع           النوويقال  ؛ و من هذا احلظر إال تلك الشروط الستة      
، أي من الشرط مع البيع، وذكرها؛ إن هذا يعين أن الشافعية جيعلون احلظر يف الشروط هو           )١))(ويستثىن صور ((

  .األصل، وما أبيح منها، فهو استثناء، وهم يف الوقت ذاته ضيقوا مساحة املباح استثناًء، كما هو ظاهر

إن أحق الشروط أن    : (وانسجموا مع أصلهم هذا حىت يف عقد النكاح الذي ورد فيه احلديث الصحيح            
انسجم الشافعية مع أصل حظر الشروط عندهم حىت يف عقـد           : ، أقول )٢()يوفّى به، ما استحللتم به الفروج     

عروف واإلنفاق والكسوة   النكاح، وفسروا احلديث بالشروط اليت هي من مقتضيات العقد؛ كشرط العشرة بامل           
  .)٣(والسكىن، وغريها مما هو من مقتضيات العقد
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؛ وإمنا ذكرت متأخريهم، ألن متقـدميهم        احلنابلة أكثر ما يكون االتساع عند متأخري     تتسع   الدائرة   إن
:  أنه قال  �أنه ثبت عن اإلمام أمحد       قدامةابن  ، فقد ذكر    �مينعون الشرطَني يف البيع، وهو مروي عن أمحد         

  .)٤))(الشرط الواحد ال بأس به، إمنا نهي عن الشرطَني يف البيع((

: ما يقتضيه العقد، وما هو من مصلحة العاقدين، مث قال   :  يف املغين أقسام الشروط، ومنها     ابن قدامة وذكر  
ما ليس من مقتـضى     : القسم األول  آخرين،   ؛ مث ذكر قسمني   )٥))(وال نعلم يف صحة هذين القسمني خالفا      ((

اشتراط منفعة للبائع، كما ورد يف قصة جابر        : أحدمهاالعقد وال من مصلحته، وال ينايف مقتضاه، وهو نوعان،          
اشتراط عقد يف عقد، كأن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه املشتري         : والثاين، وهو صحيح الزم عند احلنابلة؛       )٦(�

عه شرط أن يقرضه، أو شرط أن يؤجره، وما إىل ذلك من الشروط؛ فهذا شرط فاسـد                 شيئا آخر؛ أو أن يبي    
أن يبيعه عبدا ويشترط عليه أن      : األول: اشتراط ما ينايف العقد، وهو نوعان     : القسم الثاين يفسد به البيع ذاته؛     

                                                                                                                                                         

  .رىجعل شرطي اخليار وتأجيل الثمن منفردين يف التعداد، وأنا جعلْتهما ضمن شروط أخ
، وحتفة احملتاج، البن حجر اهليتمي، )٢/٢٨٢(كرت الراغبني، جلالل الدين احمللي، :  املنهاج، للنووي، مع شروحه)١(
  .)٣/٤٥٢(، واية احملتاج، للرملي، )٢/٣٨٢(، ومغين احملتاج، للشربيين، )٤/٣٥٤(

: ، ح٥/٣٢٠(ومسلم، ، )٥١٥١: ،ح٣/٤٥٠(، والبخاري، )١٧٢٩٥، ١٧٢٣٥: ح٣٥٢، ١٣/٣٣٣( املسند، )٢(
، ٣٢٨١: ، ح٦/٤٠١(، والنسائي، )٢١٣٩: ، ح٢/٢١١(، وأبو داود، )١١٢٧: ، ح٣/٤٢٥(، والترمذي، )١٤١٨
  .)١٩٥٤: ، ح٢/٤٦٥(، وابن ماجه، )٣٢٨٢
  .)٩/١٢٦(، وفتح الباري، البن حجر العسقالين، )٣٢٠-٥/٣١٩( شرح النووي على مسلم، )٣(
  .)٤/٢٨٥(املغين، البن قدامة،  )٤(
  .)٤/٢٨٦( املغين، البن قدامة، )٥(
  .)٩٨( تنظر قصة جابر يف الصفحة )٦(



 ٨٦

والنوع أنه فاسد؛  فيه، ففي رواية عنه أنه شرط صحيح، ويف أخرى �يعتقه، وختتلف الرواية عن اإلمام أمحد 
اشتراط غري العتق، كأن يبيعه سلعة ويشترط أال يبيعها، أو أال يهبها، أو كأن يشترط عليه أن يبيعه، أو                   : الثاين

أن يهبه؛ وما إىل ذلك من الشروط اليت تقيد املالك حقّه يف ملكه، وهي شروط فاسدة، وهل يفسد البيع ا؟                    
  .تقدملشرط الذي وصفه املالكية بأنه حتجري على املشتري، ومنعوه، كما ؛ وهو ا)١(روايتان عن اإلمام أمحد

 وبني ما هو عقد نكـاح، فأجـازوه،         ؛على املشتري فيه  وفرق احلنابلة بني ما هو بيع، فمنعوا التحجري         
زوجة أن تشترط ال  : ؛ وكمثال )٢(واكتفَوا باشتراط أال يعتدي الشرط على مقتضى العقد ذاته، باإللغاء أو باملنع           

على زوجها يف العقد أال ينقلها إىل مكان آخر للسكىن، فلها هذا الشرط، رغم أنه يقيد حرية الرجل، ذلك أن              
هذا الشرط ال ميس مقتضى العقد ذاته، بل ميس حرية الزوج يف سكىن زوجته، وهو قد رضي بذلك، ومل يأت                    

  .)٣(احلنابلةيف نص من النصوص منعه، وال هو يناقض أصال، فهو جائز عند 

اختار صحة شرط أال يتزوج (( رمحهما اهللا أنه ابن تيمية ومن هذا الباب يف تقديري، ما نقله املرداوي عن          
 هو ما عبر    ابن تيمية تقديري إىل أن األصل عن      يف  هذا عائد   ؛ و )٤))(عليها، أو إن تزوج، فلها أن تطلّق نفسها       

 يلزم، إال إذا خالف كتاب اهللا، وإذا كان الزما، مل يلزم            أن الشرط : مقتضى األصول والنصوص  ((: عنه بقوله 
  .)٦())فالشرط اجلائز مبرتلة العقد، بل هو عقد وعهد((: ، ويف اإلطار نفسه يقول ابن القيم)٥())العقد بدونه
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ما يرفـع   فيي إىل اجلهالة، أو     ما يؤد فييقوم على حصر الشرط املمنوع      الشروط عند الزيدية    أصل مسألة   
 كمسألة اشتراط البائع على     ،موجبات العقد؛ غري أن تطبيق هذين األصلني هو ما بدا فيه اختالف عند الزيدية             

املشتري أال يطأ األمة اليت يشتريها، فأجاز أصل املذهب هذا الشرط، على اعتبار أن الوطء ليس من موجبات                  
املذهب، على اعتبار أن الوطء من موجبات العقد، فيرى أن اخلالف ها هنا             بيع األمة، ومنع منه بعض علماء       

  ال على أصل املـسألة يف املـذهب؛   ، أو على حتقيق مناطه،  على مفرداته األصل املتفق عليه  على ترتيل منصب
                                                 

  .)٤/٢٨٦( املغين، البن قدامة، )١(
وألنه شرط هلا، ((: ، علة إباحة اشتراط املرأة على زوجها عدم نقلها من دارها بقوله)٦١٩( ذكر ابن قدامة يف الكايف )٢(

فيه نفع مقصود، ال ينايف مقصود النكاح، فصح((.  
  .)١/١٦٩(، وجمموع من الفتاوى الكربى، البن تيمية، )٤٤٩-٧/٤٤٨( املغين، البن قدامة، )٣(
  .)٨/١٥٣( اإلنصاف، للمرداوي، )٤(
  .)٢٩/٢٠٤( جمموعة الفتاوى، البن تيمية، )٥(
  .)٣/٢٩٠( إعالم املوقعني، البن القيم، )٦(
  .)١/١٥٥(امللل والنحل،للشهرستاين،:املفضول مع قيام األفضل؛ينظَر إمامةيف أبناء فاطمة،أجاز أتباع زيد بن علي،جعل الوالية )٧(



 ٨٧

وباإلمكان تأكيد هذا الذي تقدم عن الزيدية من خالل مناذج من الشروط، وصفوها بالـصحيحة، وأخـرى                 
البحـر  قد ورد يف مرجع من أهم مراجع الزيدية هو كتـاب            ففاسدة، مع ما علّلوا به كلّ ذلك؛        صفوها بال و

مـا ال   ((: أنه يصح من الـشروط    أن يكون قاعدة يبىن عليها غريها؛ ورد يف هذا املرجع           يصلح  كالم  الزخار  
ـ يقتضي اجلهالة من وصٍف للعقد، كخيار معلوم؛ أو للثمن، كتأجيله؛ أو لل            على أا لبون، أو تغلّ     : مبيع، كَ

، أو يصح إقراره بالعقد، كإيصال املرتل، أو سكىن الدار املبيعة مدة معلومة، وحنـو               ...كذا، صفةً يف املاضي؛   
أن : وضابط ما يصح منها وما يبطـل      ((: ويف الروض النضري وهو من أهم مراجع الزيدية أيضا ورد         ؛  )١))(ذلك

 العقد، مثل أن يبيعه على أن يرهنه داره، أو يقيم له كفيال بالثمن؛ أو كان مـن                  كل شرط كان من مصلحة    
، فهذه شروط ال تضر العقد؛ وكل شرط يدخل الـثمن يف          ...مقتضاه، مثل أن يبيعه عبدا على أن حيسن إليه،        

 فهو مفـسد للبيـع،   حد اجلهالة، أو يوقع يف العقد أو تسليم الثمن غررا، أو مينع املشتري من االنتفاع مبلكه،      
أن يشتري منه سلعته، ويشترط عليه نقلها إىل بيته، أو ثوبا ويـشترط             : فمثال ما يدخل الثمن يف حد اجلهالة      

، ألن اشتراط خياطـة     ، أي أن املبيع جمهول الثمن     )٢))(عليه خياطته، إذ الثمن ينقسم على املبيع وعلى األجرة        
ا حصة غري حمددة، ويكون الباقي مثنا للثوب املبيع، ومبا أن ما نقص             ، هلا حصة منه، غري أ     الذي اشتراه الثوب  

  .من الثمن لصاحل اخلياطة غري حمدد، فيكون الباقي، وهو مثن الثوب دون خياطة جمهوال

وبعض املسائل اليت ذكرها الكتابان ال تتجاوز كوا مسائل تطبيقية لألصل الذي انطلقا منه، وهو عدم                
 مثال من جواز اشتراط أن تغلّ األرض كذا، صفة يف املاضي،            يف البحر الزخار  لةً، كالذي   اقتضاء الشرِط جها  

أن تكون هذه صفتها فيما مضى قبل البيع، مبعىن أن مثل هذا الشرط مقدور على التحقق منه، ألنـه                   : يعين به 
ملستقبل جمهـول، وال    مشهود بسبب وقوعه فعال يف املاضي، وهو خبالف ما لو اشترط ذلك يف املستقبل، إذ ا               

؛ وهو مثال للجهالة املذكورة يف أصله الذي بىن عليه؛ ويف البحر الزخـار              هأحد يستطيع أن يعلم إمكان حتقّق     
أيضا أن من اشترى بقرة شرط كوا كثرية اللنب، فسد البيع، ألجل جهالة كمية اللنب؛ ولو اشترى بقرة على                   

  .)٣(لبيع أيضا، ألنه ال استقرار لكمية احلليب اليت تحلب منهاأن حتلب مقدارا معينا يف املستقبل، فسد ا

فلو باع شيئا شرط    هما على األصل يف املسألة عموما؛        مثة مسائل اختلف فيها املرجعان، رغم اتفاق       ،نلك
، ؛ كذا يف البحر الزخـار     )٤(أال ينتفع املشتري به، فسد البيع، لعلة رفع موجب البيع، الذي هو االنتفاع باملبيع             

  فيه أيـضا   وفيه أيضا أنه لو اشترى األمة على أال يطأها، فإن هذا الشرط ال ينايف امللك على املذهب، غري أن                  
                                                 

  .)٣٤٤-٤/٣٤٣( البحر الزخار، ألمحد بن حيىي بن املرتضى، )١(
  ).٣/٢٤٢(الروض النضري شرح جمموع الفقه الكبري، للحسني بن أمحد احليمي الصنعاين،  )٢(
  .)٤/٣٤٢(ىي بن املرتضى،  تنظر هذه املسائل يف البحر الزخار، ألمحد بن حي)٣(
  .)٤/٣٤٣( البحر الزخار، ألمحد بن حيىي بن املرتضى، )٤(
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؛ مما يدلّ على أن يف املسألة خالفا عندهم؛ ويظهر أن املذهب عندهم أن موجـب                )١))(وفيه نظر ((: بعد ذلك 
  .املذكورنظر ال وطؤها، خبالف العقد ها هنا هو جمرد انتقال ملكية األمة، دون أن يلزم منه

غري أن اخلالف يبدو أكثر وضوحا يف مسألة اشتراط نقل السلعة املشتراة، ففي البحر الزخار جواز مثل                 
ـ ِعهذا الشرط، وما كان على شاكلته، ويف الروض النضري عدم صحته، وهو مفسد للعقد، لِ                إفـضائه إىل    ِةلّ

إذ الثمن ينقسم علـى     ((: يف الروض النضري يف هذه املسألة وأشباهها      اجلهالة يف الثمن، فلقد سبق ذكر ما قاله         
، وهو ما يعين أن املبيع غري معروف الثمن، إذ جعلُ عشرة دراهم مثال مثنا للمبيع ونقله، )٢))(املبيع وعلى األجرة 

    يقتضي أن يكون للمبيع مثن  ة املبيع        ، ولنقله مثنمن هذه العـشرة     ، فهما يقتسمان معا هذه العشرة، وألن حص 
  .، فإن هذه جهالة مفسدة للعقد حسب كالم الروض النضريةغري معروف

منها ما يناقض البيـوع ويفـسدها،       : والشروط املصاحبة للبيع على ضروب    ((:  أيضا  الروض النضري  ويف
اقضته للبيع  منهو   يف هذا الكتاب  ، وهو ما يعين أن الشرط املفسد للبيع عنده          )٣))(ومنها ما يالئمها وال يفسدها    

  .ذاته، مما جيعل اجتماع الشرط مبثل هذه الشاكلة والبيع غري ممكن

وهكذا تبدو مالمح مذهب الزيدية يف الشروط، فما ذُِكر من كالمهم فيما يتعلق مبنع الشرط الذي يرفع                 
ا مـن   موجب البيع، يعترب أصال يف املسألة، غري أنه قد ختتلف مسائل موجبات العقد، فريى البعض أن كـذ                 

س من موجباته، فال يبطل به الشرط؛ وأُِمجل قـول  موجباته، فيبطل العقد باشتراط منعها، ويرى آخرون أنه لي 
  :كما يلياملذهب الزيدي يف الشروط 

 .إباحة الشرط الذي هو من مقتضى العقد، أو يالئمه -١

 .منع الشرط املؤدي إىل اجلهالة يف املبيع والثمن -٢

 . موجب العقد، وهم خيتلفون يف بعض تطبيقات هذا األصلمنع الشرط املؤدي إىل رفع -٣

  .يتفق املذهب على منع اجلهالة يف املبيع والثمن، غري أن علماءه خيتلفون يف تطبيق هذا األصل -٤

إن ما مضى من مذهب الزيدية، جيعلهم يفتحون للشروط بابا فسيحا، جيعل أصل االشـتراط عنـدهم                 
  .جلهالة يف املبيع والثمن، وبسبب منافاة مقتضى العقداجلواز، وجيعل املنع طارئا، بسبب ا

                                                 

  .)٤/٣٤٥( البحر الزخار، ألمحد بن حيىي بن املرتضى، )١(
  ).٣/٢٤٢(الروض النضري شرح جمموع الفقه الكبري، للحسني بن أمحد احليمي الصنعاين،  )٢(
  ).٣/٢٤١(حسني بن أمحد احليمي الصنعاين، الروض النضري شرح جمموع الفقه الكبري، لل )٣(
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لقد استعرضت اجتهادات املذاهب األربعة يف حدود االشتراط، ورأيت من كالم أصـحاا أن سـلطة                
  .)١(نفية واحلنابلةاالشتراط تضيق عند الشافعية فحسب، وتتسع عند املالكية، مث احل

  :وتبدو معامل املوازنة بني املذاهب على النحو التايل

فالشافعية مل يبيحوا من الشروط إال ما كان من مقتضى العقد، وما كان من مصلحته، وما كـان                  : أوال
 العز بنعلى وجه الرب، الذي حصروه يف شرط اإلعتاق، واختلفوا يف البيع بشرط الوقف على وجهني، ذكرمها         

؛ وهم يوافقون سائر املذاهب يف      )٢(بأما شرطان يف قطع اِمللك    : ، واصفا شرطَي اإلعتاق والوقف    عبد السالم 
صحة الشروط اليت هي من مقتضى العقد ومن مصلحته، ويوافقهم املالكية واحلنابلة يف تصحيح اشتراط العتق،                

يف تلك الدائرة الضيقة، كقريب مـن شـأن   وخيالفهم احلنفية؛ واملقصود أن الشافعية حصروا سلطة االشتراط  
  .ر العلماء من املالكية واحلنفيةالظاهرية، وهو ما خيالفهم فيه مجهو

إن املالكية، الذين هم أوسع املذاهب يف سلطة االشتراط، يسمحون جبميع الشروط، دون تقييدها              : ثانيا
 مـن مـصلحته أو مـصلحة أحـد          مبا هو من مقتضى العقد، فهم يبيحون ما كان من مقتضاه، بل ما كان             

املتعاقدين، إال أم يحددون سلطة االشتراط مبا ال يؤول إىل احلرام، كالربا والغرر والفساد؛ وعلى هذا، فهم                 
  .أوسع املذاهب يف تلك السلطة

احلنفية، الذين ضيقوا األمر يف حـدود مقتـضى العقـد           : وقد يكون مثل املالكية، أو قريبا منهم      : ثالثا
حته، وما نص عليه الشرع؛ لكنهم وسعوه بأصلهم القاضي باألخذ بالعرف، حىت لَيستطيع النـاظر أن                ومصل

جيعلهم يف صف املوسعني للدائرة جدا؛ ولقد انتهوا إىل ما ميكن أن جيعلهم يف غاية التوسع يف األمر، حينمـا                    
 وحينما قالوا باالستحـسان يف بـاب        فتحوا باب جتويز الشرط الذي تعارف عليه الناس، كما مضى ذكره،          

الشروط، فعاد هذا االستثناء املنطِلق من العرف واالستحسان على األصل، فقام مقامه، فصار االجتاه احلنفي يف               
                                                 

)١( ينبغي أن أشري هنا إىل سبب اعتباري احلنفية أوسع يف الشروط من احلنابلة، واألمر قابل لألخذ والرد..  
فرغم أن األصل عند احلنابلة جواز الشرط، وهو خالف ما عند احلنفية، إال أن املقصود بالشرط الصحيح عند احلنابلة 

 �د، هو الشرط الواحد، ال الشرطان، كما نقلْته عما تقرر يف أصل املذهب، وهو ما صح عن اإلمام أمحد حسب املعتم
، فيعود املذهب احلنبلي إىل التضييق بعد التوسيع املذكور، خبالف احلنفية، الذين فتح هلم )٤/٢٨٥(حسبما نقله املغين عنه، 

 دومنا تفريق بني الشرط الواحد واالثنني؛ إن مآل احلنفية يف الشروط، باب العرف توسيع الشروط بعد أصلهم يف تضييقها،
  .أوسع من مآل احلنابلة فيها

  .كل هذا خالفا لقول اإلمامني ابن تيمية وابن القيم، غري أن قوهلما ليس هو املذهب
  ).٨٩-٨٣: (، وينظر يف هذا البحث)٣٠٣-٢/٣٠٢( القواعد الكربى، البن عبد السالم، )٢(
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 أن اشتراط الرهن املعلوم غـري       الكاسايناملسألة ضمن املوسعني، بل املوسعني جداً لدائرة االشتراط؛ ولقد قرر           
إال أنا استحسنا اجلواز، ألن هذا الشرط لو كان خمالفا ملقتضى العقـد             ((: ائز استحسانا، فقال  جائز قياسا وج  

  .)١))(صورةً، فهو موافق له معىن، ألن الرهن بالثمن شرع توثيقا للثمن

إن مدخلَي العرف واالستحسان فتحا للحنفية باب الشروط على مصراعيه، حىت صاروا يف غاية التوسيع               
ح هذان املدخالن لتطورات احلياة؛ غري أنه سيأيت أن مثة مشكلة يف التوسيع احلنفي لباب الشروط،                فيها، ليصل 

  .)٢(خيلو منها التوسيع املالكي

غري أن املالكية أكثر توسعا من احلنفية من باب آخر، أال وهو فتحهم ِلباب االشتراط، وتـصحيح    : رابعا
عقد، مكتفني بضابط يدع باب االشتراط يف حالة سعٍة تامة، أال           الشروط، دون إلزاٍم بأن تكون من مقتضى ال       

وهو ضابط عدم منافاة الشرط ملقتضى العقد؛ وهذا أمر هام، فدائرة عدم منافاة العقد، أكثر تأثريا يف توسـيع                   
را ذكر املالكية اشتراط سكىن الـدار املباعـة أشـه         : باب الشروط من دائرة االلتزام مبقتضى العقد، وكمثال       

إا شروط صحيحة الزمـة     : معلومة، وبيع الدابة واشتراط ركوا ثالثة أيام مثال، أو إىل مكان قريب، قالوا            
؛ وكأم مل يروا فيها منافاةً للعقد، فأباحوها وألزموا ا؛ واحلنابلة صححوا            )٣(يقضى ا مع الشرط، ال بدونه     

، وكذا صححوا اشتراط الواهب االنتفـاع مبـا         )٤(ن معلومة اشتراط انتفاع البائع مبا باعه ملدة بشرط أن تكو        
؛ كل هذا خبالف احلنفية، وهو أيضا خبالف ما قرره الشافعية مـن بـاب أوىل؛ الـذين         )٥(وهب ملدة معلومة  

؛ وقـال   )٦(صرحوا مبنع مثل هذا الشرط، حمتجني بأنه شرط ال يقتضيه العقد، وفيه منفعة ألحـد املتعاقـدين                
وألنه لو كان للخدمة والسكىن يقابلهما شيء من مثن، يكون إجارة يف بيع، ولو كان ال يقابلهما                 ((: املرغيناين

 املنع بكونه يتضمن زيـادة      الكاساين؛ وعلّل   )٧))( عن صفقتني يف صفقة    �يكون إعارة يف بيع، وقد ى النيب        
  .)٨(منفعة مشروطة بغري مقابل، فهي ربا

                                                 

  ).٧/١٤(دائع الصنائع، للكاساين،  ب)١(
  .هي مشكلة انتظار الشرط احلادث حىت يصري عرفا، ليصح؛ وسيأيت احلديث عنها اية هذا املطلب )٢(
  ).١/٣٣٨( فتح العلي املالك، حملمد أمحد عليش، )٣(
  ).١/٢٣٠( تقرير القواعد وحترير الفوائد، البن رجب احلنبلي، )٤(
  ).١/٢٣٣(ر الفوائد، البن رجب احلنبلي،  تقرير القواعد وحتري)٥(
اموع، للنووي، : ، ومن كتب الشافعية)٣/٩٨٢(، واهلداية، للمرغيناين، )٧/٩( بدائع الصنائع، للكاساين، )٦(
)٩/٤٥٤.(  

  ).٣/٩٨٣( اهلداية، للمرغيناين، )٧(
  ).٧/٩( بدائع الصنائع، للكاساين، )٨(
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حينما حصروا املنع فيما هو مناٍف للعقد، خبالف احلنفية، الذين ضـغطوا            إن املالكية تفوقوا على احلنفية      
  .االشتراط من خالل منعهم ملا ال يقتضيه العقد

ومنافاة العقد اليت منع املالكية اشتراط شيء منها، تنحصر فيما هو مناٍف ملقصد العقد، فعلـى                : خامسا
 املشتري، والثمن إىل البائع، فال يصح اشتراط بقـاء          انتقال السلعة إىل  : مقصد البيع األساس هو   : سبيل املثال 

السلعة مملوكة للبائع عند البيع، ملنافاة هذا الشرط ملقتضى عقد البيع ومقصده، فهـذا املمنـوع منـه عنـد                    
؛ لكن كون الشرط خارج مقتضى العقد، وال ميسه، فهذا ليس مانعا لصحة العقد والشرط معا عند                 )١(املالكية

ذا مسحوا بشرط سكىن البائع الدار مدة معلومة، ألنه ال تنايف ملكية املشتري، ومنعها احلنفية؛ ألا                املالكية، ول 
منع املالكية اشتراطَ عدم الوطء يف الزواج، وعنـدما         : ال يقتضيها العقد؛ ومن أمثلة منع ما ينايف مقتضى العقد         

كال يف إبطاله، ألنه مناٍف حلكمة السبب، فـال         فهذا القسم ال إش   ((:  عن مثل هذا الشرط قال     الشاطيبحتدث  
  .)٣(، ومنافاة هذه الشروط ملقتضى العقد هي علة فسادها)٢))(يصح أن جيتمع معه

إن حصر املنع عند املالكية فيما ينايف العقد، يفتح الباب أكثر مما يفتحه منع الشرط الـذي ال يقتـضيه                    
لرتاع، أو ربا؛ ومالحظة ما فتحه أصـل        إىل ا ن غررا مؤديا    العقد، مع مالحظة اتفاق اجلميع على منع ما يكو        

احلنفية من إباحة اجلاري عرفا من الشروط، وعليه يصح شرط سكىن الدار جبريان العرف حىت عند احلنفيـة،                  
  ..وها هنا باب الدخول يف املشكلة املشار إليها سابقا عند احلنفية

 واليت أشرت إليها قبل قليل، كامنة يف أن تـصحيح           إن مشكلة التوسيع احلنفي لباب الشروط،     : سادسا
 املتـسارعة إىل إجنـاز      الشرط استنادا إىل جريان العرف به عندهم، هو ذاته حملّ إشكال جتاه حياة النـاس              

فحسب باب العرف الذي فتحه احلنفية، جيب على الناس انتظار جريان العرف بشرط ما من تلك                معامالا؛  
هلا احلنفية جريان العرف، حىت يباح اشتراطه، وقد حيتاجون عشرات السنوات، حىت يصري الشروط اليت يشترط 

فـالنظر عنـدهم   : عرفا شائعا؛ لكن األمر خبالف هذا عند املالكية وعند شيخي اإلسالم ابن تيمية وابن القيم     
 غريمهـا؛ ليكـون   ينحصر يف عدم تضمن هذا الشرط لعنصر من العناصر املفسدة للعقود، من غرر أو ربا، أو           

  .مباحا، إذا مل يناف العقد، وذلك قبل انتظار عشرات السنني ليجري به العرف، حىت ينال اإلباحة بنظر احلنفية

االكتفاء مبسألة اشتراط البائع سكىن الدار اليت باعها مدة معينة قبـل            يف هذا السياق،    وأرى من املناسب    
املالكية صححوا هذا الشرط، ومنعه احلنفية؛ وقـد ذكـرت أن           تسليمها للمشتري، وقد ذكرت أن احلنابلة و      

                                                 

  .عند غريهم أيضا: ومن باب أوىل )١(
  ).١/٤٣٩( املوافقات، للشاطيب، )٢(
  ).٢/٤١٧( حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، حملمد فتحي الدريين، )٣(



 ٩٢

وها هنا تبدو املفارقـة بينـهم    مثل هذا الشرط، إذا جرى به العرف؛        احلنفية، ومبقتضى قواعدهم، يصححون     
وبني املالكية واحلنابلة، فاملذهبان يصححان هذا الشرط ابتداًء، دون شرط جريان العـرف بـه، واحلنفيـة                 

يان العرف به لتصحيحه، وقد ال جيري به العرف، فيبقى يف ضمن الشروط الباطلة عند احلنفية،                يشترطون جر 
  .وقد جيري به العرف متأخرا عن االحتياج إليه عند كثري من الناس، فيقع الناس يف حرج بسبب منعه

املالكية، ومعهم  : إن هذا يدعوين يف اية املطاف، إىل اعتبار أكثر املذاهب توسيعا لباب الشروط            : سابعا
شيخا اإلسالم ابن تيمية وابن القيم؛ وليس سائر احلنابلة، إذ منع احلنابلة من الشرطني يف املعتمد عندهم، كما                  
تقدم؛ أما احلنفية، فلقد تركوا الزمان يقرر صحة كثري من الشروط، إذا مسح العرف مبثلها، ليؤول احلنفيـة يف                   

  .حيح ما مل يكونوا يصححونهتصإىل النهاية، بعد مساح العرف، 
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، وذلـك يف     لسلطة العقود والشروط   املوسعني واملضيقني : سأستعرض هنا إن شاء اهللا أدلة كال الفريقني       
  :الفقرتني التاليتني
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لّ املوسعون بأدلة عديدة، سأذكر أمهّها، غري أين سأضيف إليها ما ميكن أن يكون دليال يف املسألة،                 استد
أنه ليس من شرط الدليل أن يكون نصا يف املسألة، بل قد يكـون              على  تأكيد  الوإن مل يذكروه؛ لكين سأبدأ ب     

مسالك العلماء يف االستدالل عموما؛     نصا، وقد يكون أصال من األصول اليت ينضوي حتتها، وهو ما يفهم من              
من األحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب اهللا كالوضوء، ومنها ما يؤخـذ             ((:  يف هذا األمر   القرطيبيقول اإلمام   

تأصيله دون تفصيله، كالصالة؛ ومنها ما أُصل أصله، كداللة الكتاب على أصِلية السنة واإلمجاع، وكـذلك                
؛ وهـا   )١))( يقتبس من هذه األصول تفصيال، فهو مأخوذ من كتاب اهللا تأصيال           القياس على الصحيح، فكل ما    

هنا أذكر ما تسمح به مساحة البحث من أدلة املوسعني يف اشتراط الشروط، مع التذكري مبا ذكرته من تأكيد                   
ة، فتـصح   طبيعة األدلة، ومبا تقدم من أن هذه األدلة أيضا تتسع يف كثري منها ملسألة إحداث عقـود جديـد                  

  .لألمرين معا

  :)٢(وهذه هي أهم أدلة املوسعني لسلطة الشروط والعقود

                                                 

  .)٥/٢٢٣( فتح الباري، البن حجر العسقالين، )١(
ريين، ،وحبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي،لفتحي الد)١٣٨-١٣٣(القواعد النورانية،البن تيمية،:  ينظر يف أدلّة املوسعني)٢(
  ).١١٩٦-٢/١١٩٢(، و)١١٥٨-٢/١١٥٥(، ومبدأ الرضا يف العقود، حملمد حميي الدين القره داغي، )٤٥٦-٢/٤٥٠(
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أي تتعلق صحة العقود والشروط على وجود التراضي فيها، أي أا           : التراضي مناط صحة العقود   : أوال
تكون جتـارة   يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إال أن            : (تقوم على التراضي، قال تعاىل    

، فاآلية تدلّ بصراحتها على أصل التراضي، وهي مل تشترط يف ِحلّ التجارة             )٢٩: النساء(،  )عن تراٍض منكم  
؛ )٢))(املناط يف املعامالت الشرعية   ((: ، وهو على ما يقول العالّمة الشوكاين      )١(إال التراضي، فهو ما يبيح التجارة     

       ين، وهذا أصلٌ أصيل يف أبواب العقـود عامـة،             فال بيع، وال عقد بدون تراٍض بني املتبايعني، أو بني املتعاقد
 سلطة القاضي أو ويل األمر، وذلك يف إلزامهمـا  منها يفوأبواب العقود املالية بصفة خاصة؛ ما خال ما يدخل   

 مل يكـن  بعض الناس ببعض العقود أو البيوع، كإلزامهما احملجور عليه ببيع ماله، لقضاء ما عليه من دين، وإن    
  .)٣(راضيا، استثناًء من أصل الرضا هذا، رعاية حلقوق أصحاب احلقوق

فيتقرر يف العقود والشروط صحتها حسب األصل، ما مل تصطدم بأصل أو نص، فيلجأ إليهما، ليتبني أن                 
يهمـا،  ما حرم منهما، إمنا حرم استثناء من أصل اإلباحة، والتفاتا إىل معىن ال يرضى به الـشرع، طـرأ عل                   

  .فأخرجهما من أصل اإلباحة، وأدخلهما فيما ى اهللا عنه، كوجود ربا أو غرير يف عقد أو شرط

، ومبا أن الشرط    )٤(فاألصل يف استحقاق ماٍل آلخر، أو شيء من حقوقه، هو رضا صاحب احلق أو املال              
؛ )٥))( يطلق على العقد نفسه    فإن الشرط ((:  يف قوله  ابن القيم عقد يف وجٍه من وجوهه، كما ذكر ذلك العالّمة          

أوفـوا  : (وقد ورد األمر بالوفـاء بالـشروط يف قولـه تعـاىل           ((: وكما يف الروض النضري يف الفقه الزيدي      
وهو مـا   ، فالرضا الذي هو مناط عقود املعامالت املالية، هو ذاته املناط األول لصحة الشروط؛               )٦))()بالعقود

  .مة على الرضايفتح باب العقود والشروط إذا كانت قائ

، )١: املائدة(،  )١()يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود     : (قال تعاىل : )٧(عموم األمر بالوفاء بالعقود   : ثانيا
بالوفاء بالعقود اليت عقدها اهللا عليهم، والعقود اليت يعقدها بعـضهم           ((واخلطاب يف اآلية موجه جلميع املؤمنني       

                                                 

  ).١٥( نظرية الشروط املقترنة بالعقد، لزكي الدين شعبان، )١(
  .)٥٠٥( السيل اجلرار، للشوكاين، )٢(
ضا شرطٌ يف مجيع التصرفات، إال عند التعذّر، ، أن الر)٢/٢٩٧( ذكر العز بن عبد السالم يف قواعد األحكام، )٣(

 من بيع �تصرف احلاكم يف غيبة إنسان أو حضوره، على كرٍه منه، إيصاال للحق، ومثّل هلا مبا فعله عمر : وضرب مثاال
  .أمتعة أسيفع جهينة

  .)١/٤٦٧( املدخل الفقهي العام، ملصطفى أمحد الزرقا، )٤(
  .)٥/١٤٨( ذيب السنن، البن القيم، )٥(
  ).٣/٢٤١(الروض النضري شرح جمموع الفقه الكبري، للحسني بن أمحد احليمي الصنعاين،  )٦(
  ).٥٧٤( مرات، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، حملمد فؤاد عبد الباقي، ٧ العقود وردت يف القرآن )٧(
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 ويدخل يف اآلية مجيع األمة، فهي ليست خاصة بأهل الكتاب، وذلـك             ؛)٢))(على بعض، على ما يوجبه الدين     
، )٤(؛ وقد أوجب تعاىل باآلية الوفاء بالعقود عامةً إال ما حرمه اهللا           )٣(بداللة توجيه اخلطاب فيها إىل الذين آمنوا      

ال يلزمه شيء يف     أن أصل العقود أن العبد       ابن تيمية ؛ وذكر   )٥( أن األمر جاء يف اآلية عاما      �ونص الشافعي   
  .)٦(الشرع إال بالتزامه هو له، أو بإلزام الشرع نفسه له

 وميكن املزج بني هذا الدليل، والدليل السابق، الذي يبيح التجارة القائمة على التراضي، بأن الدليل                هذا،
 يأمر بالوفـاء    ؛ وهذا الدليل  )٧(السابق أعطى اإلذن العام جبعل الرضا أساسا إلثبات احلقوق ونقلها وإسقاطها          

بالعقود؛ فإذا كان الرضا مناط املعامالت الشرعية، على ما نقلْته عن الشوكاين، وما دام العقد واجب االلتزام                 
  .ما قام على التراضي، ومل يِرد فيه ي خاص، وجب الوفاء به: مبقتضاه، فإنه خيرج بناء على هذا أصل هو

وفاء بالشروط، ألن الشرط هو يف غاية أمره عقد يتفق الطرفـان            واألمر بالوفاء بالعقود يتضمن األمر بال     
 ما يدل على أن الشرط عقد، فالشروط إذن عقود يتفـق عليهـا              ابن القيم على اعتباره؛ وقد تقدم من كالم       

د الشروط؛ فإذا كانت الشروط عقوداً، وإذا كان األمر بالوفاء بالعقو         : املتعاقدون، فيدخل يف املأمور بالوفاء به     
  .عاما؛ فاألمر بالوفاء بالشروط أيضا يكون عاما

وهو أصل كبري تشهد له نصوص صرحية من القرآن والسنة، ويكفي        : أصل رفع احلرج يف الشريعة    : ثالثا
، واستدلّ باآلية على أنه من عـدل  )٧٨: احلج(، )وما جعل عليكم يف الدين من حرج: (هنا منها قوله تعاىل  

 حيتاج إليه املسلمون من العقود، حىت لو كان فيها شيء من الغرر، إذ إن منع الناس عن                 الشريعة أا أباحت ما   
  .)٨(العقود اليت هم يف حاجة إليها يوقعهم يف حرج

                                                                                                                                                         

ما يكون : آلية، وذكر مما يندرج يف عمومها، على عموم هذه ا)٣/٤٢٨( ونص أبو حيان األندلسي يف البحر احمليط، )١(
من عقود أماٍن وديٍة ونكاٍح وبيٍع وشركٍة وِهبٍة ورهٍن وعتٍق وتدبري وختيري ومتليك ومصاحلة ومزارعة وطالق وشراٍء وإجارٍة؛ 

  ..وما عقده اإلنسان مع نفسه هللا تعاىل من طاعة، كحج وصوٍم واعتكاٍف وقياٍم ونذٍْر
، )٧-٢/٦(، وقريب منه عن الزجاج نفسه يف فتح القدير، للشوكاين، )٢/١٣٩( وإعرابه، للزجاج،  معاين القرآن)٢(

  ).٤/٣٠٣١(، ويف لسان العرب، البن منظور، )٣/٢٥١١(ويف ذيب اللغة، لألزهري، 
  ).٣/٤٢٨(، وهو ما استظهره أبو حيان يف البحر احمليط، )٦/٣٢( تفسري القرطيب، )٣(
  ).٢٢٦( الشرعية، لعلي اخلفيف،  أحكام املعامالت)٤(
  ).٢/٦٦( أحكام القرآن، للشافعي، )٥(
  .)٢٩/١٩٩( جمموع الفتاوى، البن تيمية، )٦(
  ).٢٣٦( امللكية ونظرية العقد، أليب زهرة، )٧(
  .، من هذا البحث)١١٩-١١٧: (، وعن مسألة الغرر ينظَر)٤٥-٤٤( الغرر يف العقود، للصديق حممد الضرير، )٨(
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؛ ولقد  )٦: املائدة(،  )ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرجٍ      : (ومن أدلّة رفع احلرج يف الشريعة قوله تعاىل       
فيكون القائل مبا يوجب احلرج والضيق حمجوجا       ((في الضيق وإرادة التوسعة،     صح االستدالل بظاهر اآلية يف ن     

  .)٢))(فكل ما ال يتم املعاش إال به، فتحرميه حرج، وهو منتٍف شرعا((: ابن تيمية، وقال )١())بظاهر هذه اآلية

، )٣( الشرع للحرج  ويشهد هلذا األصل مسلك العلماء يف إقرارهم ألمور، أو رفضهم هلا، انطالقا من منع             
وإن إغالق الباب أمام ما حتتاجه احلياة من عقود أو شروط جديدة حادثة، أفرزتها ضرورات احلياة وتطوراا                 

التخلف عن مواصـلة    املتسارعة؛ إن هذا اإلغالق هلذا الباب، نوع من احلرج الشديد، يوقع املسلمني يف قاع               
على العقل البشري يف أشكال معامالته، بل فتح له باب تطويرهـا          الشرع وفق هذا، مل يضيق      ؛ و الرقي حبيام 

 من البياعات وأقره يف عصره،      �وإبداع ما حيتاج إليه منها، دون أن يشترط عليه االلتزام مبا صادفه الرسول              
  .وإمنا أمر الشرع املسلم أن يدور يف دائرة عدم خمالفة النصوص واألصول الشرعية

 والشروط إال ما نص عليه منها، لشلَّت األسواق، ولتقطّعت العالقات التجارية            ولو حكمنا حبظر العقود   
إن الذي سيتوقف هو تطور حال املـسلمني، ال تطـور   : ؛ وأكثر من ذلك)٤(بني الناس، والضمحلّت ثروام  

             د قوم آخرون، وسيحال الكافرين، فلن ميتنع الكافرون عما جيري بيانه هنا، وسيمضي باتبذلك مـا     كلَّ ع 
يتبعه من هيمنة أهل الكفر على حياة املسلمني، ليبدو املسلمون يف قاع التخلّف، وليسهم ذلك يف صد الناس                  

  ! وفيه من احلرج على مستقبل األمة ما فيه!عن دين اهللا، ويف هذا من الفتنة ما ال خيفى

ابن ، وذكر   )٧( ذا النص  السيوطيرها  ، ذك )٦(وهي قاعدة مشهورة  : )٥(األصل يف األشياء اإلباحة   : رابعا
أن العقود والشروط من باب األفعال العادية، واألصل فيها عدم التحرمي، فيستصحب            ..((:  مؤداها، فقال  تيمية

                                                 

  .)٢/٤٩٠(ام القرآن، للجصاص،  أحك)١(
  ).٢٩/٤١( جمموع الفتاوي، البن تيمية، )٢(
، إن )٢٤٤-٢٠٣(االستصناع، وسيأيت تفصيل القول فيه يف الفصل الرابع، :  من أهم أمثلة الفقه اإلسالمي يف هذا)٣(

  . شاء اهللا تعاىل
  ).٢٣٧( امللكية ونظرية العقد، أليب زهرة، )٤(
وم األشياء إال األبضاع، فاألصل فيها التحرمي، كما نص عليه السيوطي يف األشباه والنظائر،  املقصود ها هنا عم)٥(
  ).٧٤(، وابن جنيم يف األشباه والنظائر، )٨٨(

إن األصل التشريعي يف األشياء هو إباحتها، أي أن حكم اهللا تعاىل :  املقصود هنا هو األصل من جهة التشريع، أي)٦(
أصل الرباءة قبل التشريع، فذاك : ي ذات حكم معلوم بالشرع من جهة هذا األصل؛ وليس املقصودفيها هو اإلباحة، فه

  .موضوع آخر
  ).٢٢٤-١/٢٢٣(، وغمز عيون البصائر، للحموي، )١/١٠٥(حاشية ابن عابدين، : ينظر
  ).٨٧( األشباه والنظائر، للسيوطي، )٧(
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، مضيفا أن احلرمة تكون بالنهي       معناها السرخسي، وذكر   )١))(عدم التحرمي فيها، حىت يدلّ دليل على التحرمي       
 ونقـل  ابن جنيم، وذكرها )٣( إىل اإلمام الشافعي، ونفاها عن احلنفيةا القولَ   لسيوطيا، ونسب   )٢(عنها شرعا 

، )٥(، ونسب يف تيسري التحرير القول بإباحة أصل األشياء إىل مجهـور احلنفيـة             )٤(عن اهلداية أن اإلباحة أصل    
؛ )٦(سب إىل مجهور احلنفيـة    ، على ما ذكره مجاعة من حمققيهم، ون        اإلباحةُ واملختار عند احلنفية هو أن األصلَ     

  .)٧(وعند احلنابلة أن العقود املنتفَع ا، واليت مل يأِت يف الشرع حكم هلا، مباحة

ن قدامة يف معرض حديثه عن اخلالف يف املذهب احلنبلي يف جـواز             بوميكن يف هذا الباب نقل كلمة ال      
عدم اجلواز، على   �قل نص اإلمام أمحد     فبعد أن ن  قترض على قضاء القرض يف بلد آخر؛        اتفاق املقرض مع امل   

علـي   إباحته عن    ابن قدامة ، مث ذكر    )٨())لكوا مصلحةً هلما مجيعا   (( أن هذا جائز،     �نقل رواية أخرى عنه     
ألنه مصلحة هلما من غري ضرر بواحد منهما، والـشرع ال            والصحيح جوازه، ((: ، وختم بقوله  � وابن عباس 

ضرة فيها، بل مبشروعيتها؛ وألن هذا ليس مبنصوص على حترميـه، وال يف معـىن               يِرد بتحرمي املصاحل اليت ال م     
  .؛ وهو نص يف معناه، كاٍف فيما يدور عليه البحث ها هنا)٩())املنصوص، فوجب إبقاؤه على اإلباحة

ـ        )١٠(إنه بعد الذي تقدم، يبدو أن هذا األصل مل يعد مما يتحير فيه             أو د  ؛ وعليه، فإنه ال يصح حتـرمي عق
  .ما، ما مل يقم دليل حترميهان مباحما، إذ األصل أني حادثمارد كوشرط 

 يقرر، وبكل ثقة، أن األصل إباحة كل ما يف األرض، وأا إمنـا       ابن حزمٍ وأعجب ما يف األمر أن اإلمام       
بعض، وكلمـا  خص من هذه اإلباحة العامة ما ورد يف النصوص ختصيصه، وبعض النصوص أوسع عموما من     

ابـن  ضاقت دائرة العموم، بقي ما بعدها على أصل اإلباحة؛ وأهم دليل على ذلك العموم األوسع على قول                  
                                                 

، ووقع يف طبعة القواعد اليت )١٣٩( النورانية، البن تيمية، ، والقواعد)٢٩/٩١( جمموعة الفتاوى، البن تيمية، )١(
  .، وهو خطأ جيايف السياق، والتصحيح من الفتاوى)) على التحرميذلكحىت يدل ..((: رجعت إليها خطأ، ففيها

  .�، ونسبه السرخسي إىل اإلمام حممد بن احلسن )٢٤/٧٧( املبسوط، للسرخسي، )٢(
  ).٧٣(األشباه والنظائر، البن جنيم، : ، وينظَر)٨٧(ي،  األشباه والنظائر، للسيوط)٣(
  .، ونسبها ابن جنيم إىل الكرخي)٧٤-٧٣( األشباه والنظائر، البن جنيم، )٤(
  ).٢٩٤-١/٢٩٠(ترتيب الآليل، لناظر زاده، : ، وينظَر)٢/١٦٨( تيسري التحرير، ألمري بادشاه، )٥(
  ).١/١٠٥(؛ وحاشية ابن عابدين، )١/٢٢٣(اه البن جنيم،  غمز عيون البصائر، للحموي احلنفي، واألشب)٦(
  ).٣٦٥-١/٣٦٢( شرح الكوكب املنري، البن النجار الفتوحي احلنبلي، )٧(
  .، طبعة دار الفكر)٤/٣٩٠( املغين، البن قدامة، )٨(
  .، طبعة دار الفكر)٤/٣٩١( املغين، البن قدامة، )٩(
: رين الدكتور عبد الكرمي زيدان، وجعل من مفرداا عند فريق من الفقهاء وممن ذكر هذه القاعدة من العلماء املعاص)١٠(

  ).٢٧٠(القول بصحة العقود والتصرفات وشىت املعامالت، كما يف كتابه الوجيز يف أصول الفقه، 
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فال نـص   ((: ابن حزم ، يقول   )٢٩: البقرة(،  )هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا       : (، هو قوله تعاىل   حزم
؛ فهذا هو األصـل     )٢))( كلّها، وكل ما يف األرض      من هذا، وفيه إباحة النساء واملآكل      )١(أكثر معاين وال أعلم   

 مل يقدم نـصا     ابن حزمٍ عنده، فإذا قام الدليل عنده على ختصيصه، وإال فاألصل اإلباحة؛ وموطن العجب، أن              
خاصا يف مسائل العقود، مينع به إحداث عقد جديد، فعلى أصله، تكون العقود صحيحة، غري أنه خالف هـا                   

  !هنا أصلَه

 أرد على اإلمام ابن حزٍم مبا قرره الشوكاين من أن كون الشرط مفسدا لعقد البيـع الواقـع                   وميكنين أن 
بالتراضي، ال بد له من دليل، وأضاف الشوكاين أنه ال يصح القول بفساد العقد بشرٍط، إال إذا أدى الـشرط                    

  .)٣(رعية ِبرمِتهاإىل غَرر أو جهالة، وذلك ملنافاما للتراضي الذي هو مناط املعامالت الش

وذلك فيما صادفه من عقـود  : مسلك الشرع يف التحرمي قائم على حتقيق العدل ومنع الرتاع    : ساخام
ما صادفه من عقود وشروط، ما حيمله هذا التعبري من معىن مفـاده أن الـشرع مل                 : وشروط، وأردت بقويل  

 به متعاملون منها، فصوب وخطّأ، بنـاء علـى          يؤسس العقود والشروط، وإمنا صادف البشر يتعاملون مبا هم        
أسس من العدالة، ومنع ما يؤدي إىل الرتاع بني الناس؛ فمن البدهي الذي ال حيتاج إىل طول بيان، أن يتقرر أن    
اإلسالم جاء إىل العرب وهم يجرون فيما بينهم أنواعا من التعامل يف جماالت احلياة، فجاء اإلسـالم بإباحـة                   

كانوا به يتعاملون، وبتحرمي بعضه، وحف بعض املعامالت اليت كانوا يجروا فيما بينهم مبا حيـول                بعض ما   
  .بينها وبني إيقاع الظلم أو التسبب يف الرتاع

إنه يبدو واضحا أن الشرع ما أقر العرب على ما كان صاحلا من تعامالم، وما اهم عما مل يكن صاحلا 
دالة ومنع ما يؤدي إىل الرتاع، مما يقضي بإطالق حريات الناس يف إنشاء عقود تتحقق               منها، إال على أساس الع    

؛ فلم يحرم الشرع شيئا مـن تعـامالت         )٤(ا مصاحلُهم، بشرط أال تتعارض مع النصوص واألصول الشرعية        
  .تنازع بني املتعاملنيالعرب، إال ِلما فيه من ظلٍم يقع على أحد املتعاملَني، أو ِلما فيه من دفٍع باتجاه ال

حرم الشرع الربا، وكان شائعا، ونص اهللا عز وجلّ يف كتابه أن الربا ظلم، ولرمبا يصح فهم كونه ظلما                   
، ذلك أن بقاء    )٢٧٩: البقرة(،  )وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ال تظِلمون، وال تظلَمون        : (من قوله تعاىل  

اته الظلم؛ وكذلك حرم الشرع بيع احملاقلة واملزابنة وبيع حبل احلبلـة،            ما فوق رأس املال يف حالة الربا، هو ذ        

                                                 

  .أعم، بدل أعلم، كما يدلّ السياق:  هكذا يف نسخة دار احلديث بالقاهرة، وقد يكون الصواب كلمة)١(
  ).٤٢٢-٤٢١(كام يف أصول األحكام، البن حزم،  اإلح)٢(
  .)٥٠٥-٥٠٤( السيل اجلرار، للشوكاين، )٣(
  ).٦٦٧( تاريخ التشريع اإلسالمي، لعبد العظيم شرف الدين، )٤(
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 على حترميها، وأي غائٍص يف معىن حترميه هلا، سريى أن هذه األنواع من البيوع توقع املنازعة بني   �ونص النيب   
  .الناس، ألجل ما فيها من خفاء املبيع، واجلهل به

 تتحقق به املصلحة، وما تندرئ به املفسدة، وهو ما مسح جبعـل             إن النظر الشرعي هو إىل ما     : وباختصار
هذا األصل معتدا به يف االجتهاد الشرعي، ويف كتاب القواعد الكربى، أو قواعد األحكام يف إصالح األنـام،            

ومن تتبع مقاصد الشرع يف جلب املصاحل ودرء املفاسد، حصل لـه مـن              ((: ، ورد قوله  للعز بن عبد السالم   
اعتقاد أو عرفان، بأن هذه املصلحة ال جيوز إمهالُها، وأن هذه املفسدة ال جيوز قرباـا، وإن مل                  : وع ذلك جمم

ابـن عبـد    ؛ ويكفي من    )١())يكن فيها نص وال إمجاع وال قياس خاص، فإن فَهم نفس الشرع يوجب ذلك             
نفـس  : ني على أسرار التشريع؛ أما قولُه      مثل هذا النص، لتتبني عظمة التشريع، وعظمة الفقهاء الغائص         السالم

  .، وهو التعبري الشائع يف عصرنا)٢(روح التشريع: الشرع، فإنه يريد به

أي خبالف ما مـضى ممـا       وما أذكره هنا خاص بالشروط،      : النص على إباحة بعض الشروط    : سادسا
  :دة، أذكر منهاوالنصوص اليت ختص إباحة الشروط عدييصلح دليال للشروط والعقود معا؛ هذا، 

 فضربه فدعا له، فسار سريا      � أنه كان يسري على مجل له قد أعيا، فمر النيب            � جابرما يف قصة    : أوال
، فبعته، فاسـتثنيت حمالنـه إىل       )٣()بعنيه بأوقية : (ال؛ مث قال  : ، قلت )بعنيه بأوقية : (ليس يسري مثله، مث قال    

ما كنت آلخذ مجلَـك،     (:  مثنه مث انصرفْت، فأرسل على إثري، قال       ، فلما قدمنا أتيته باجلمل، ونقدين     )٤(أهلي
  .)٥()فخذ مجلك ذلك، فهو مالُك

، وهذه  )) حىت أبلغ املدينة   )٦(فبعته على أن يل فقار ظهره     ((:  قال �ويف رواية أخرى للبخاري عن جابر       
 أن يعريه مجله �رط على الرسول  رضي اهللا عنهما اشت  جابر بن عبد اهللا   ، أي أن    )٧(الرواية تدلّ على االشتراط   

                                                 

  .)٢/٣١٤( القواعد الكربى، البن عبد السالم، )١(
  .)١٩٤( خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم، لفتحي الدريين، )٢(
 اشتراه بأوقية، كما هو أعاله؛ ومنها أنه اشتراه �، يف مثنه املدفوع، فمنها أنه )٢/٢٥٨( اختلفت روايات البخاري،)٣(

، )١٠/١٢٢(بأوقية ذهب، وذكر الشوكاين يف نيل األوطار، : بعشرين دينارا، ومنها: بأربعة أواٍق، ومنها: مبائيت درهم، ومنها
  .))وقد جمع بني هذه الروايات مبا ال خيلو عن تكلّف((: تعدد الروايات يف مثنها، مث قال

  .)١٠/١٢٢(نيل األوطار، للشوكاين، : استثنيت احلمل عليه حىت أصل أهلي، ينظر:  أي)٤(
، وأصل احلديث مروي )٢٧١٨: ، ح٢٥٨-٢/٢٥٧(، والبخاري، )١٤٣١٣: ، ح١١/٤٣٠( املسند، لإلمام أمحد، )٥(

  .، لكن، ليس فيه العبارة املذكورة، ورواه أيضا غري من ذكرت)٧١٥: ، ح٣٥-٤/٣٤(يف مسلم أيضا، 
  .)٣/١٢٣(ركوب ظهره، كما يف معامل السنن، للخطايب، :  أي)٦(
، وعلى )٣/١٢٣(، ورواية االشتراط هذه ترد على اخلطّايب يف معامل السنن، )٥/٣٧٥( فتح الباري، البن حجر، )٧(
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 مسح ذا الشرط، الذي فيه نـوع        �الذي اشتراه منه، لريكبه إىل املدينة، وهو وجه الداللة يف القصة؛ فكونه             
  .حتجري على ملك البائع، يدلّ على صحته، رغم ذلك التحجري

م حـالال أو أحـلّ      املسلمون على شروطهم، إال شرطا حر     : ( قال �ويف احلديث الصحيح أنه     : ثانيا
أال حيل حراما : ؛ وداللته ظاهرة على إباحة الشروط، بضابط واحد)٢(، واحلديث صحيح لتعدد طرقه )١()حراما

  . )٣(أو حيرم حالال

كاتبـت  : ريرة فقالت جاءتين ب :  رضي اهللا عنها أن عائشة رضي اهللا عنها قالت         ريرةبويف حديث   : ثالثا
إن أحب أهلُك أن أعدها هلم، ويكـونَ والؤِك يل،          : عاٍم أُوِقية، فأعينيين، فقلت   على تسِع أواٍق، يف كل       أهلي

 جالس،  �، فقالت هلم، فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول اهللا            )٤(فعلْت، فذهبت بريرة إىل أهلها    
 �أخبرت عائشةُ الـنيب      ف �إين قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إال أن يكون الوالء هلم، فسمع النيب              : فقالت
 يف النـاس،    �ففعلت عائشة، مث قام رسول اهللا       ،  )خذيها واشترطي هلم الوالء، فإمنا الوالء ملن أَعتق       : (فقال

أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا، ما كان مـن                (:فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال     
ان مائة شرط، قضاء اهللا أحق، وشرط اهللا أوثق، وإمنا الـوالء            شرط ليس يف كتاب اهللا، فهو باطل، وإن ك        

وقضاء اهللا أحق، وهي تكفي لبيان أن مقصود ما يف بعض الروايات،          : ، وهذا لفظ البخاري، وفيه    )٥()ملن أعتق 

                                                                                                                                                         

  .، حني ذكرا أن االشتراط مل يكن يف صلب العقد)٦/٤٠٦(احملقّق ابن اهلمام يف فتح القدير، 
هذا حديث حسن صحيح؛ غري أنه نوزع يف تصحيح هذا : ، وقال الترمذي)١٣٥٣: ، ح٣/٦٢٦( الترمذي، )١(

احلديث، إذ فيه راٍو شديد الضعف، لكن، وفيما يبدو أن الترمذي صححه لكثرة طرقه، وألجل كثرة الطرق هذه، صححه 
  .اإلرواء، كما يف التعليق التايلاأللباين يف 

ومجلة القول أن احلديث مبجموع هذه ((: بعد أن ذكر طرقا له) ٥/١٤٥(، وقال يف )٥/١٤٢(إرواء الغليل، لأللباين،  )٢(
، يف بعض طرقه، ومل ينظر فيها كلها، )١٩٤-٩/١٩٣(، وابن حزم نظر يف احمللّى، ))الطرق يرتقي إىل درجة الصحيح لغريه

الترمذي يف سننه، ومل يكن يعرفه ابن حزم؛ قال يف حقّه احلافظ : م عليه بالضعف، خاصةً أن من رواة هذا احلديثولذا، حك
، وذكر أن ابن حزٍم جهل الترمذي، أي قال ))فإنه نادى على نفسه بعدم االطّالع((): ٩/٣٨٨(ابن حجر يف ذيب التهذيب، 

  .مجاعة من أهل العلمعنه إنه جمهول، وذكر ابن حجر أنه جهل كذلك 
وقد مجع هذا ((): ١/٣٧( حول هذا احلديث يقول الدكتور عبد ايد احلكيم يف كتابه املوجز يف شرح القانون املدين، )٣(

، فالقاعدة هي أن اإلرادة حرةٌ يف ...احلديث خالصة التطور الذي مر به الفكر القانوين الغريب يف خالل أكثر من عشرين قرنا،
شئ ما تشاء من العقود، وأن ترتب عليها ما تشاء من اآلثار، واالستثناء هو أن اإلرادة جيب أال ختالف القانون والنظام أن تن

  .))العام يف العقود والتصرفات اليت تجريها، وهذا ما مجعه احلديث املتقدم
  .)٤/١٢٢(شرح الزرقاين على موطّأ مالك، : أي سادا، ينظر:  أهلها)٤(
: ، ح٢/١٠٢(، والبخاري، ]املسند: سأذكره الحقا باسم[، )٢٣٩٣٥: ، ح١٧/٢١٧( مسند اإلمام أمحد، )٥(



 ١٠٠

، أن املقصود بكتاب اهللا، هو حكمه وقضاؤه، وما كتبه إلزامـا            )كتاب اهللا أحق  : (�كرواية مسلم من قوله     
، أي ليست يف حكمه سبحانه وقضائه، وليس يف حكـم اهللا            )ليست يف كتاب اهللا   : (اده، وبه يفسر قوله   لعب

؛ ومما يدلّ على صحة هذا التفسري، أن الوالء ملن أعتق ليس موجودا أصال يف نص قرآين، لكنه حكم     )١(وشرعه
فإن أكثر الـشروط الـصحيحة      ((: لقيمابن ا ؛ وقال   )٢(ليس يف حكم اهللا   : اهللا تعاىل بكل تأكيد، فيكون املعىن     

  .)٣))(ليست يف كتاب اهللا

ما خالف كتابه؛ فكتاب اهللا هنا حكمه من كتابه أو سنة رسوله أو إمجاع              : فاملراد مبا ليس يف كتاب اهللا     
، )٥))(أي ليس يف حكم اهللا جوازه أو وجوبه، ال أن كل من شرط شرطا مل ينطق به الكتاب يبطل                  ((،  )٤(األمة
أي ليس مشروعا يف كتاب اهللا تأصيال وال تفصيال، ومعىن هذا أن من األحكام مـا يؤخـذ                  ((: لقرطيباوقال  

تفصيله من كتاب اهللا كالوضوء، ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله، كالصالة؛ ومنها ما أُصل أصله، كداللة                 
يقتبس من هذه األصول تفصيال،     الكتاب على أصِلية السنة واإلمجاع، وكذلك القياس على الصحيح، فكل ما            

  .)٦))(فهو مأخوذ من كتاب اهللا تأصيال

: وداللة احلديث على إباحة الشروط آتية من حصر املباح منها فيما هو من حكم اهللا،وحكمه يف األساس             
  .عدم مناقضة مقصد العقد، وعدم محله لعنصر من عناصر التحرمي املشهورة يف العقود، كالغرر والربا وغريمها

، ويف  )٧()إن أحق الشروط أن يوفّى به، ما استحللتم به الفروج         : ( قال �وصح أن رسول اهللا     : رابعا
؛ واحلديث عمدة يف مسألة الشروط، رغم كونه يف شروط          )أن توفّوا به  : ( وغريه البخاريبعض األلفاظ عند    

 املراد به كل ما شـرطه الـزوج         أن((: يف النكاح، أدعى لتعميمه يف غريه؛ فالظاهر      النكاح، وسيأيت أن كونه     
ترغيبا للمرأة يف النكاح، ما مل يكن حمظورا، ومن ال يقول بالعموم، حيمله على املهر، فإنه مشروط شـرعا يف                    

                                                                                                                                                         

، والنسائي، )٢١٢٤: ، ح٤/٤٣٦(، والترمذي، )٧٨٠(، وموطّأ مالك، )١٥٠٤: ، ح٤٦٥-٥/٤٦٤(، ومسلم، )٢١٦٨
  ).٢٥٢١: ، ح٣/٢٠٥(، وابن ماجه، )٣٩٢٩: ، ح٣/٤٠٦(، وأبو داود، )٤٦٧٠، ٤٦٦٩: ، ح٧/٣٥١(

  ).١/٣٤٨(، وإعالم املوقّعني، البن القيم، )٢٩/٢٠٢(، وجمموع الفتاوى، البن تيمية، )٧/٤٤٩( املغين، البن قدامة، )١(
  .، نقله الزرقاين عن ابن عبد الرب)٤/١٢٥(شرح الزرقاين على موطّأ اإلمام مالك،  )٢(
  ).١/٣٤٨( إعالم املوقّعني، البن القيم، )٣(
  .)٥/٢٢٢(فتح الباري، البن حجر العسقالين، : ظ ابن حجر عن ابن بطال، ينظر نقله احلاف)٤(
  .)٥/٢٢٢(فتح الباري، البن حجر العسقالين، :  نقله احلافظ ابن حجر عن ابن خزمية، ينظر)٥(
  ).٤/١٢٦(، والزرقاين يف شرحه على املوطّأ، )٥/٢٢٣( نقله عن القرطيب احلافظ ابن حجر يف فتح الباري، )٦(
  .، من هذا البحث)٨٥: ( تقدم خترجيه عند احلديث عن الشرط الصحيح عند الشافعية؛ ينظَر)٧(



 ١٠١

مقابلة البضع، أو على مجيع ما تستحقه املرأة مبقتضى الزواج، من املهر والنفقة وحسن املعاشرة، فإا كأـا                  
  .)١))(التزمها الزوج بالعقد

ووجه الداللة أنه إذا وجب الوفاء بشروط النكاح، وهي اليت يكون العقد فيها على أخطـر شـيء يف                   
احلياة، فأن جيب يف غريه من أمر املال أوىل، دون التزام ذلك املعىن الذي تقدم من قول احلنفية، والذي جيعل ما             

 �احلقيقة ربا، بعد أن رضي رسـول اهللا  كان من أمر املال نوعا من الربا، فهو كالم ضعيف، إذ ليس فيه يف     
 إىل املدينة، فكان رضاه مؤسسا ملثل هذا الشرط، ودليال علـى            �بشرط إعارة الظهر الذي اشتراه من جابر        

  .خلو معناه من الربا

؛ وداللتـه   )٢))(مقاطع احلقوق عند الشروط، ولِك ما شـرطْتِ       ((:  أنه قال  �صح عن عمر    : خامسا
وط مباح ها هنا بقول عمر، ويبقى الضابط حمصورا يف عدم منافاة العقد، وعدم مقارنـة                ظاهرة، فمطلق الشر  
  .الشرط ملمنوع شرعا
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  :)٣(استدلّ املضيقون للعقود والشروط باألدلة التالية

:  تعـاىل مسألة اكتمال الدين الواردة يف قوله: منع إحداث عقود وشروط جديدةاكتمال الدين ي  : أوال
 عقود جديدة،    القرآنية يف منعه إحداثَ    حزٍم ابن، هي أحد عمد     )٣: املائدة(،  ..)اليوم أكملْت لكم دينكم   (

اآليات اليت تنهى عن التعدي على حدود       مع  ،  ، معتربا إياها  سيأيت ِذكْرمها  وآيتني أخريني،    هذه اآلية  ذكر   فقد
د، وكل وعٍد وكل شرٍط، ليس يف كتاب اهللا تعاىل األمر بـه،   براهني قاطعةً يف إبطال كل عهد وكل عق       ((اهللا  

؛ )٤))(أو النص على إباحة عقده، ألن العقود والعهود واألوعاد شروط، واسم الشرط يقع على مجيـع ذلـك                 
  . وهي دعوى ممنوعة باآلية يتضمن دعوى نقصانه؛ أن الشرط الذي ليس يف نصوص الشرعووجه داللة اآلية

ومن يتعد حـدود    : (فقد قال تعاىل  : داث عقود وشروط جديدة تعديا على حدود اهللا       اعتبار إح : ثانيا
ومن يعِص اهللا ورسوله، ويتعد حدوده، يدخلْـه        : (، وقوله تعاىل  )٢٢٩: البقرة(،  )اهللا، فأولئك هم الظاملون   

                                                 

  .)٦/٤٠١( حاشية السندي على سنن النسائي، مع السنن، )١(
ابن ، ورواه أيضا ))ولك ما شرطت((: ، وليس يف املوضع الثاين من البخاري قوله)٣/٤٥٠(و) ٢/٢٥٩( البخاري، )٢(

٢٢٤٦٤: ، ح١١/٣٢٩(فه، أيب شيبة يف مصن.(  
، واستعرضها )٦٣٩-٦٣٧(، واإلحكام، البن حزم، )١٩٣-٩/١٩٢(احمللّى، البن حزم، :  ينظر يف أدلّة املضيقني)٣(
  ).١١٩٢-٢/١١٩٠(، و)١١٦٠-٢/١١٥٨(مبدأ الرضا يف العقود، حملمد حميي الدين القره داغي، : كذلك
  ).٦٣٧( اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم، )٤(



 ١٠٢

ال الدين، أدلة قاطعة علـى      مع آية املائدة اليت تقرر اكتم     ابن حزم   ؛ واعتربمها   )١٤: النساء(،  )نارا خالدا فيها  
؛ ووجه داللة آيات منع التعدي على حدود اهللا، علـى حتـرمي             )١(إبطال كل عقد وعهد مل يأت نص بإباحته       

  .اشتراط ما مل يِرد فيه نص، هو أن مثل هذا االشتراط تقدم على أمر اهللا، وخمالفة للحدود اليت نصبها

ذكـر  قـد   حلنفية فيما استدلّوا على منع بعض الـشروط، ف        وبه استدلّ ا  : النهي عن بيع وسلف   : ثالثا
اشتراط بائع الدار سكناها، واشتراط بائع العبد اسـتخدامه شـهرا،           :  احلنفي بعض الشروط، ومنها    املرغيناين

البيع الفاسد، مث علّل حديثه عن  املرغيناين يف سياق هاواشتراط أن يقرضه املشتري درمها، أو يهديه هدية، ذكر   
ـى عـن بيـع     �ألنه شرطٌ ال يقتضيه العقد، وفيه منفعة ألحد املتعاقدين، وألنـه  ((: بيع ا قائال  فساد ال 
، فاعتبار النهي النبوي عن بيع وسلف دليال على منع بعض الشروط عند بعض العلماء، هـو مـا         )٢))(وسلف

  . ر هذا الدليل بني أدلة املضيقنييدعو إىل ذك

ال حيلّ سـلَف وبيـع، وال       : (� رسول اهللا    من قول  احلديث الصحيح    ودليل هذا النهي هو ما ورد يف      
؛ واحلديث يتضمن النهي عن شـرطني يف        )٣()شرطان يف بيع، وال ربح ما مل يضمن، وال بيع ما ليس عندك            

 بيع، غري أين تركْت ِذكر النهي عن الشرطني يف بيع إىل الدليل التايل من أدلة املضيقني للشروط، إذ ترتيـب                    
  .ِذكْره يف احلديث يأيت بعد ِذكر سلف وبيع، ألكتفي ها هنا بدليل النهي عن بيع وسلف

ووجه داللته على   ، وقد تقدم ِذكره؛     النهي عن شرطني يف بيع    وفيه حديث   : النهي عن الشروط  : رابعا
ه ظاهر؛  ووجه داللت ،  ى عن بيع وشرط    �وفيه كذلك ما روي أن رسول اهللا        منع الشرطني يف بيع واضح؛      

  . حملّ أخٍذ ورد بني العلماء، والراجح ضعفُه، كما سيتضح حني مناقشة األدلّة فيما سيأيت إن شاء اهللاهغري أن

ووجه داللتـه أن الـشروط      ،  )٤()ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا، فهو باطل         : (وكذا فيه حديث  
بن حزٍم برهان على إبطال غري املنصوص عليه مـن     على رأي ا   ووهاحلادثة اليت مل يذكرها كتاب  اهللا ممنوعة؛         

  .، وقد تقدم تفصيله يف أدلة املوسعني، فلقد استندوا عليه يف إباحة الشروط، على معىن مضى تبيانه)١(الشروط

                                                 

، فلقد ذكر اآليتني املذكورتني مستدال ما على منع العقود )٦٣٧(اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم، :  ينظر)١(
  .من غري نص عليها

  .)٩٨٣-٣/٩٨٢( اهلداية، للمرغيناين، )٢(
: ، ح٣/٢٦٧(د، ، وأبو داو)٤٦٢٥: ، ح٧/٣٣٣(، والنسائي، )٦٦٧١: ، ح٦/٢٢٨( رواه اإلمام أمحد يف مسنده، )٣(
: ، كلهم يف سننهم؛ وقال الترمذي)٢١٨٨: ، ح٣/٣٣(، وابن ماجه، )١٢٣٤: ، ح٥٢٧-٣/٥٢٦(، والترمذي، )٣٥٠٤

  ).٥/١٤٨(حديث حسن صحيح، وحسنه األلباين يف اإلرواء، 
  .، من هذا البحث)١٠٠-٩٩: ( تقدم خترجيه عند استعراض أدلة املوسعني؛ ينظَر)٤(



 ١٠٣

من أحـدث يف    (: ودليله حديث عائشة رضي اهللا عنها     : حترمي إحداث ما ليس من أمر الدين      : خامسا
معـدود مـن   ((وهو حديث صحيح مشهور، وذكر احلافظ ابن حجر أنه : )٢()و ردأمرنا هذا ما ليس منه فه 

 من  �يف هذا بيان أن كل شيء ى عنه رسول اهللا           ((: ، قال اخلطايب  )٣))(أصول اإلسالم، وقاعدة من قواعده    
  .)٤))(عقد نكاح وبيع وغريمها من العقود، فإنه منقوض مردود

من رد كلّ ما ليس من أمر الدين، ومنه العقود والشروط الـيت مل   ووجه داللته على املطلوب هو أنه يتض      
  .ينص عليها الدين، فما مل ينص عليه، فليس من أمره، فهو مردود إذن
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لقد تقدمت أدلة كال الفريقني، املوسعني واملضيقني، لسلطان اإلرادة يف إنشاء العقود والشروط، وال بد               
من مناقشة ما مضى منها، حىت يكون الترجيح اآليت قائما على بينة وبرهان ساطعني؛ وبناء على هذا، فال بـد   

  .مناقشة أدلة املضيقني: والثاينمناقشة أدلة املوسعني، : األولمن جعل املناقشة على قسمني، 

 مناقشة جلميع أدلة املوسعني، ذلـك أن        أنين مل أطّلع يف كالم املضيقني     إىل  غري أين ال بد أن ألفت النظر        
بعض هذه األدلة، أدى إليها النظر يف أصول الشريعة، دون أن يلزم من وجودها ها هنا، وجودهـا يف أدلّـة                     

  .املوسعني، بل كثري من أدلّتهم، هي استدالالت أدى إليها النظر فحسب
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سيع يف سلطيت إنشاء العقود والشروط عموم األمر بالوفاء بالعقود، وهـو يف             لقد كان من أهم أدلة التو     
تقديري رأس األدلّة، غري أن ابن حزٍم مل يترك هذا العموم املذكور دون مناقشته، إذ أىب ذلك العموم املذكور،                   

؛ )٥(اآلية ليست على عمومهاحبجة أنه ال جيوز الوفاء بعقد حرم اهللا تعاىل إجراءه، إذ ِمن العقود ما حرمه اهللا، ف             
  .كذا ذكر ابن حزٍم

لكن مناقشة ابن حزم لذلك العموم بأن اهللا تعاىل مل يتركْه كما هو، بل حرم بعض العقود والشروط، ال                   
، بل هي باقية على عمومها يف       )١: املائدة(،  )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود     : (يكفي ملنع عموم قوله تعاىل    

                                                                                                                                                         

  .)٩/١٩٢(ى، البن حزم، احمللّ:  ينظر)١(
، ٦/٢٩٥(، ومسلم، )٢٦٩٧: ، ح٢/٢٥١(؛ والبخاري، )٢٦٢٠٧، و٢٥٩١١: ح١٩٢، و١٨/١١٨( املسند، )٢(
  .)١٤: ، ح١/١٧(، وابن ماجه، )٤٦٠٦: ، ح٤/٢٠٥(، وأبو داود، )١٧١٨: ح

  .)٥/٣٥٧( فتح الباري، للحافظ ابن حجر، )٣(
  .)٥/٣٥٧(فتح الباري، للحافظ ابن حجر، : ر يف املعىن ذاته؛ وينظَ)٤/٢٧٧( معامل السنن، للخطايب، )٤(
  .)٩/١٩٣( احمللّى، البن حزم، )٥(



 ١٠٤

مبا مل يقم دليل على منعه، والذي يحرم عقدا من العقود، هو من عليه إثبات حترميه، فال تعمـه                   وجوب الوفاء   
؛ وما خرج من العقود والشروط عما حرم، يبقى         )١(اآلية؛ فإذن، العقد اخلارج عما حرمه اهللا مأمور بالوفاء به         

  .على أصل عموم اإلباحة الوارد يف اآلية الكرمية

 ما ورد من النصوص بوجوب اإليفاء بالعقود والشروط، بأا جاءت فـيمن             ابن حزمٍ مام  هذا، وفسر اإل  
؛ وأقلّ ما يقال يف هذا التفسري أنه دعوى جمردةٌ عن الدليل، تقـوم          )٢(شرط شرطا، أو عقد عقدا ورد النص به       

، )أوفوا بـالعقود  : (اىلعلى تقليص العمومات اليت توسع دائرة العقود والشروط بغري حجة؛ إن عموم قوله تع             
، كاٍف يف إطالق القول جبواز إحداث عقود وشروط جديدة، بشرط أال تصطدم بنص أو أصل،                )١: املائدة(

فإن وقع ذلك االصطدام، فثمة باب لالجتهاد؛ ووجه داللة اآلية على إطالق إباحة العقود، أا أوجبت الوفاء                 
صحة العقود يف الشرع، ألن األمر بالوفاء بعقد ما، يصلح دلـيال            ، وهذا فرع عن     )٣(بعموم العقود بال استثناء   

على صحته، ما مل يقع ذلك االصطدام املذكور، وهذا ما يعين صحة كل عقد وكل شرٍط مل يأِت نص بتحرميه     
ـ   )٤(خبصوصه ه ، أو مل يدخل يف أصٍل من احملرمات؛ مما يعين صحة العقود؛ وإمنا يمنع منها ما ورد الـدليل مبنع

خبصوصه؛ وعلى ما مضى، فمن تعاقد مع آخر على شرط يشترطانه، أو يشترطه أحدمها، فالوفاء بالشرط جزء       
، وعليـه   )٥(من األمر بالوفاء بالعقود، فالشرط عقد كما تقدم، واإلنسان هنا يكون قد قيد إرادته بإرادِته ذاا               

  .لعقود؛ وسيأيت املزيد إن شاء اهللا تعاىلاحترام ما التزم به بإرادته من ذلك النوع من الشروط وا

، بتضعيف بعض طرقه،    )املسلمون عند شروطهم  : ( من قوله  �وناقش ابن حزم ما صح عن رسول اهللا         
دون أن يتكلّم على سائرها، وقد تقدم عند استعراض أدلة املوسعني أنه صحيح، غري أنه ملا افتـرض إمكـان                    

لشروط، فسرها على أن شروط املسلمني هي الشروط اليت أباحها اهللا           تصحيحه هو وغريه من أحاديث إباحة ا      
، أي أن املسلمني عند شروطهم، حينما يكون الشرط جائزا؛          )٧(، وهو ذاته تفسري النووي لتلك الشروط      )٦(هلم

: �وهو منهما فيما يبدو يل تأكيد على أن املباح هو وحده املنصوص عليه، وذا فسر ابن حزم قول عمـر                     
تقدم ذكره يف أدلّة املوسعني؛ وليس كالم النووي وابـن حـزم            ، وهو الذي    ))مقاطع احلقوق عند الشروط   ((

                                                 

  ).٢٢٦(أحكام املعامالت الشرعية، لعلي اخلفيف، :  ينظر)١(
  ).٦٣٩( اإلحكام يف أصول األحكام، البن حزم، )٢(
  ).٢٩/٨٤( جمموع الفتاوي، البن تيمية، )٣(
  ).٦٦٧(، لعبد العظيم شرف الدين،  تاريخ التشريع اإلسالمي)٤(
  .)١/٤٦٨( املدخل الفقهي العام، ملصطفى أمحد الزرقا، )٥(
  .)٩/١٩٤(احمللّى، البن حزم، :  ينظر)٦(
  .)٩/٤٦٥(اموع، للنووي، :  ينظر)٧(



 ١٠٥

؛ ومثة أمر   صحيحا، فاألصل إبقاء العام على عمومه، ليخرج من هذا العموم ما ورد به نص، أو ما صادم أصال                 
ريها، مكتفيا بعموم النـصوص      صحح ما صادف من الشروط يف عصره، دون أن مينع غ           �إن الرسول   : آخر

  .املذكورة يف العقود والشروط

 �أنه : إحدامها:  داللتني لهيفهم من كالم ابن حزٍم أن     املذكور يف أدلّة املوسعني، ف     �أما حديث جابر    
أنه اختار قبل أخذ اجلمل تركَه، فال يكون البيع قد متّ أصال، فيكون جابر قـد                : والثانيةأخذ اجلمل وابتاعه؛    

؛ وهذا غري صحيح، )١(�ترط ركوب مجل نفسه، ال أنه بيع لرسول اهللا، مث اشترط ركوب مجل رسول اهللا              اش
، )٣( )) حىت أبلغ املدينة   )٢(فبعته على أن يل فقار ظهره     ((:  قال � أن جابرا    إحدى روايات البخاري  ورد يف   إذ  

  .فهي صرحية يف أن الشرط ورد مع البيع ذاته، ومع متام البيع

إن أحق الشروط أن يوفّى به، ما استحللتم به : (د ذكرت يف أدلة املوسعني حديث الصحيحني    وكنت ق 
 يف شرح مسلم وابن حجر يف الفتح أن احلديث حممول عند الشافعي علـى               النووي، هذا، وذكر    )٤()الفروج

 واحلـافظ ابـن   نوويال؛ وجعل )٥))(ال تنايف مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده  ((الشروط اليت   
حجر منها اشتراط العشرة باملعروف واإلنفاق والكسوة والسكىن، وغريها مما هو من مقتضيات العقد، ونقال               

  .)٦(عن اإلمام أمحد وجوب الوفاء بالشرط مطلقا

 الشرط املباح يف احلديث على ما ال ينايف مقتضى العقد، فهذا عادي وضـروري،               �وحمل الشافعي   
انه؛ غري أن اشتراط أن يكون الشرط من مقتضيات العقد، فال دليل عليه، بعد مـا مـضى مـن           كما تقدم بي  

  .العمومات املبيحة للشروط
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لقد تقدم أن املضيقني، وعلى تفاوت تضييقام يف مسأليت الشروط والعقود، قد استندوا إىل أدلة، سلَف                
  ..قشة استدالهلم مبا استندوا عليهذكرها، وكان ال بد من منا

                                                 

  .)٩/١٩٧( احمللّى، البن حزم، )١(
  .)٣/١٢٣(ركوب ظهره، كما يف معامل السنن، للخطايب، :  أي)٢(
  ).٢٧١٨: ، ح٢/٢٥٨(لبخاري،  ا)٣(
  .، من هذا البحث)٨٥: ( تقدم خترجيه عند أدلة املوسعني؛ ينظَر)٤(
  .)٩/١٢٦(، وفتح الباري، البن حجر العسقالين، )٥/٣١٩( شرح النووي على مسلم، )٥(
 األحوذي، حتفة: ؛ وينظَر)٩/١٢٦(، وفتح الباري، البن حجر العسقالين، )٥/٣٢٠( شرح النووي على مسلم، )٦(

  .)٣٠٤-٤/٣٠٢(للمباركفوري، 
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فلقد سبق أن ذكرت أم استدلّوا مبا ثبت من اكتمال الـدين            : مناقشة االستدالل بكمال الدين   : أوال
، وهي من أهم ما اعتمد عليه املضيقون من         )٣: املائدة(،  )اليوم أكملت لكم دينكم   : (املذكور يف قوله تعاىل   

ليس هلم فيها حجة، ذلك أا تتحدث عن اكتمال الدين، وهم يقصدون أن إضافة              األدلّة، كما تقدم؛ غري أنه      
عقود مل ينص عليها الوحي، يوحي بأن الدين ناقص، غري أنه إلزام بغري الزم؛ ذلك أنه يحتاج يف هذا املقام إىل              

، وأصول األحكام الـيت     هل هو مجيع أحكام الدين، أم مجيع العقائد       : دليل هلم يفسرون به الدين الذي اكتمل      
  تنبين عليها غريها؟

إنه يلزم من مدعاهم أن مجيع أحكام الدين قد نزلت قبل هذه اآلية، وأن هذه اآلية جاءت ختاما جلميع                   
األحكام، وتبيانا أنه ال أحكام بعدها، إذ اكتمال الدين حسبما يلزم من املُدعى، املتمثّل يف اكتمال أحكامـه،                 

أحكام آتية بعد هذه اآلية؛ غري أن هذا ليس بصحيح، فلقد نزل بعد هذه اآلية أحكـام عديـدة،     يلزم منه أالّ    
  .)١(كآية الربا، وآية الكاللة

أحكام الدين لكان نزول آييت الربا والكاللة، ومها من آيات األحكام، دليال على عدم              : فلو كان املقصود  
، وحاشا أن خيطر ببال املؤمن شيء كهذا؛ فعِلم مما تقدم           ، وهو نقض هلا    الوارد ذكره يف اآلية    صحة االكتمال 

أن نزول أحكام أخرى ال يناقض االكتمال الوارد ذكره يف اآلية، ألن االكتمال فيها ليس اكتمال األحكـام؛             
  .وعِلم بناء على كل ما تقدم أن إحداث عقد جديد، ال يتناىف مع اآلية، ألا ال تتحدث عن اكتمال األحكام

ما، ما هو الشيء الذي تذكر اآلية أنه اكتمل؟ فهذا قد ختتلف فيه األنظار، ولكن السياق الذي نزلـت                   أ
اكتمال أصول الدين وعقائده، واكتمال سيطرته اليت ستفتح لـه      : فيه، وهو حجة الوداع، الذي عىن فيما عىن       

 إىل  القـرطيب كتماله؛ ولقد نسب    أبوابا أخرى من السيطرة على العالَم؛ إن هذا هو الذي تتحدث اآلية عن ا             
وقد نزل بعد : معظم الفرائض والتحليل والتحرمي، قالوا: املراد((: اجلمهور قوهلم يف تكميل الدين الوارد يف اآلية

ذلك قرآن كثري، ونزلت آية الربا، ونزلت آية الكاللة، إىل غري ذلك؛ وإمنا كمل معظم الدين وأمر احلج، إذ مل                  
  .)٢ ))(.. السنة مشركيطف معهم يف هذه

إنه إذا تقرر هذا، فلن يبقى يف اآلية مستمسك يف حترمي ما مل يِرد يف القرآن أو السنة من عقود وشروط؛                     
اكتمال أصوله اليت بناًء عليها يعرف ما مل ينص         : إن اكتمال الدين يلزم منه على ما مضى       : وأضيف شيئا آخر  

 العمومات، كإباحة العقود والشروط، اليت تدخل يف عموم قوله تعاىل أول    يف القرآن على حكمه، مما يدخل يف      
  ).أوفوا بالعقود: (سورة املائدة

                                                 

  ).٦/٦٢( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، املشهور بتفسري القرطيب، )١(
  ).٦٢-٦/٦١( اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، املشهور بتفسري القرطيب، )٢(
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لقد اعترب املضيقون أن إحداث عقود جديدة،       : مناقشة االستدالل بتحرمي التعدي على حدود اهللا      : ثانيا
 رأس هؤالء املستدلّني ـذا األصـل        وشروط حادثة، من باب التعدي، كما تقدم بيانه، وكان ابن حزٍم على           

: البقـرة (،  )ومن يتعد حدود اهللا، فأولئك هـم الظـاملون        : (الذي تدعمه آيات عديدة من أمهّها قوله تعاىل       
  ).١٤: النساء(، )ومن يعِص اهللا ورسوله، ويتعد حدوده، يدخلْه نارا خالدا فيها: (، وقوله تعاىل)٢٢٩

، حظُّه من الصواب ها هنا، كما جافاه يف املرة السابقة، ذلك أن             ابن حزمٍ ولقد جاىف ذلك احلَرب الكبري،      
                     ـنصعاه، القاضي بتحرمي ما مل يداآليتني ال تعنيان من قريب وال من بعيد، شيئا من األمر الذي ينبين عليه م

  ..عليه من العقود والشروط يف كتاب أو سنة

، وال شك أنه حرام، ولو مل تأِت به نصوص صرحية، فمعىن            فاآليتان تتحدثان عن التعدي على حدود اهللا      
 أن يثبت أوال أن إحداث عقود جديـدة، أو          ابن حزمٍ األمر والنهي يقتضي هذا التحرمي؛ غري أن املطلوب من          
حترمي ما أحلّه اهللا، أو     : وتعدي حدوِد اهللا هو   ((: ابن القيم شروط جديدة، هو من التعدي على حدود اهللا، قال          

؛ )١))(باحة ما حرمه، أو إسقاط ما أوجبه؛ ال إباحة ما سكت عنه وعفا عنه، بل حترميه هو نفس تعدي حدوده      إ
قياس صحيح على نص؛ وهو أوىل من قوله أالّ اشتراط وال عقد إال بـنص؛               بوهذا ألنه ال حترمي إال بنص، أو        

، حىت يبني هلم ما يتقون، إن اهللا بكل شـيء           وما كان اهللا ليضلّ قوما بعد إذ هداهم       : (أوليس قد قال تعاىل   
منه حتـرمي  وأن  بيانا من اهللا تعاىل فيما جيب علينا أن نتقيه، ابن حزٍم، فهل ميلك اإلمام  )١١٥: التوبة(،  )عليم

  العقود والشروط فيما ال نص فيه، حىت نتقي ما ورد يف هذا البيان؟

ما عرفوا حترمي التحلي بالذهب للرجال، إال       وول حترميه؛    ما عرفوا حترمي اخلمر إال بعد نز       �إن الصحابة   
ريح  رغم دخوله يف عموم حترمي الظلم، إال بالنص الص         ، بل ما عرفوا حترمي الربا     ؛بعد النص النبوي على التحرمي    
جد بناء  ، مث ترك األمر فيما بعد العصر النبوي إىل اتهدين، ليقرروا حكم ما يست             فيه؛ وكذا سائر ما حرم اهللا     

 صاحب أيب حنيفة    حممد بن احلسن  على النصوص واألصول املنبثقة عنها؛ وهذا الذي أقوله، قد سبق معناه عن             
  .)٢))(ألن شرب اخلمر وأكل امليتة، مل حيرما إال بالنهي عنهما((:  قولهه السرخسيرضي اهللا عنهما فقد نقل عن

إىل التعدي على حدود اهللا، هو حترمي ما مل ينص اهللا           إن األقرب   :  بأن أقول  ابن حزمٍ إنين أرد األمر على     
أو رسوله على حترميه، ومل ِد إليه األصول؛ وإن طلب الدليل على حترمي العقود والشروط، أوىل مـن طلـب          

 يؤسس ِلزج اإلسالم يف زاوية من التراجع عن ِسمته اليت يتمتع ـا، وهـي                ابن حزم دليل إباحتها، ومسلك    
  .رية القادرة على تطوير الناس، واستيعاب تطورهماالستمرا

                                                 

  ).١/٣٤٨( إعالم املوقّعني، البن القيم، )١(
  ).١/١٠٥( ابن عابدين يف حاشيته، ، ونقله أيضا)٢٤/٧٧( املبسوط، للسرخسي، )٢(



 ١٠٨

وبقي شرح معىن النهي عن بيع وسلف، الذي ورد يف أدلّة املضيقني لدائرة االشتراط، فال بد من شـرح                   
معناه، وبيان مدى داللته على منع االشتراط، بعد أن كنت نقلْت كالم املرغيناين احلنفي االستدالل به يف منع                  

  ..الشروط يف البيع

وسبق أن ذكرت استناد احلنفية عليه، رغم أن        : مناقشة االستدالل حبديث النهي عن بيع وسلف      : ثالثا
موضوعه خيتلف متاما عن مسألة الشروط ِبرمِتها؛ إنه ال بد من بيان معىن هذه احلديث، ليعرف أنه ال صلة له                    

  .مبسألة الشروط

بعتك هذا الثوب   : ، وذلك كأن يقول   )١(مع شرط قرض  ، أي ال حيل بيع      )ال حيلّ سلف وبيع   : (إن معىن 
أو يؤجله يف   ..((:  مبثل ذلك، وذكر له صورة أخرى، قال       السرخسيبعشرٍة، شرطَ أن تقرضين عشرة؛ وفسره       

ويف الروض النضري من كتب الزيدية أن احلديث مشتمل على مناهي البيع،            ،  )٢))(الثمن، ليعطيه على ذلك رحبا    
، وسيأيت شـرح    )٣))(وهو ما يؤدي إىل الغرر واجلهالة وعدم استقرار العقد        ((: إىل معىن واحد  وأا كلّها تعود    

  .بقية احلديث يف أصٍل تاٍل إن شاء اهللا تعاىل

هذا، وقد أباح اهللا تعاىل السلف الذي هو الدين، وأباح البيع، فكلٌّ منهما مباح ال كالم فيـه منفـردا،              
وإمنا يتحدث عن أمٍر آخر متاما، أال وهو اقتران السلف املباح أصال، بـالبيع              واحلديث ال يصدم هذه اإلباحة،      

املباح أصال، يف صورٍة جتعل من هذا االقتران التفافا على الربا، أو على االستغالل، وهذا التحليل وحده هـو                   
  .الذي يقدر على شرح احلديث مبا ال يتناقض مع األدلة األخرى

 النظر إىل أنه قد يـأيت       الشاطيب، فقد لفَت    الشاطيب وابن رشد احلفيد    عنها   ومسألة االقتران هذه حتدث   
األمر والنهي على شيئني ليس واحد منهما تابعا لآلخر، وال هو الزم له يف العرف، لكـن املكلّـف يقـصد                    

 أن استقراء الشرع عرف أن لالجتمـاع تـأثريا يف          الشاطيبمجعهما معا يف عمل واحد وغرض واحد، ويرى         
 مما يدور البحث حوله ها � مثاال لذلك، وهو ما ورد عنه      الشاطيب؛ ويذكر   )٤(كام ينعدم فيها عند االنفراد    أح

للجمـع حكـم لـيس      ..((: الشاطيب، قال   )٥(هنا من النهي عن بيع وسلف، مع أن كال منهما لو انفرد جلاز            
                                                 

، وحتفة األحوذي، للمباركفوري، )٣/٣٩٨(، وروضة الطالبني، للنووي، )٦/٤٠٦( فتح القدير، البن اهلمام، )١(
)٤/٤٩٣(.  

  .)١٤/٣٦( املبسوط، للسرخسي، )٢(
  ).٢٤١-٣/٢٤٠(الروض النضري شرح جمموع الفقه الكبري، للحسني بن أمحد احليمي الصنعاين،  )٣(
  .)٤٦٨-٣/٤٦٧( املوافقات، للشاطيب، )٤(
، وضرب الشاطيب مثاال مبنع الشرع للجمع بني املرأة وعمتها وبينها وبني وخالتها، )٣/٤٦٨( املوافقات، للشاطيب، )٥(
  ).١٤٠٨(، ومسلم )٥١٠٩(، البخاري )إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم: (�وقال 
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 يف بداية اتهـد إذ      ابن رشد ، ذكره   يبالشاط، وهذا التحليل الذي ذكره      )١))(لالنفراد، فكان االجتماع مؤثِّرا   
، وهو يف سياق كالمه قرر أن البيع وحده مشروع، والـسلف            )٢))(وإمنا وقع التحرمي من أجل االقتران     ((: قال

  .وحده مشروع، غري أن احلظر جاءمها من جهة اقتراما معا

 استدالال يف غري مكانه، غري أن       وهكذا يبدو استدالل املرغيناين فيما نقلْته عنه من منعه لبعض الشروط،          
احلـديث  بدالل االست وحده ما يصح ومنعه من اشتراط البائع أن يقرضه املشتري درمها، أو يهديه هدية، ه         ما  

 مـن   �كالمه؛ وليظهر بعد كل ذلك أن مسألة الشروط املقترنة ال تدخل فيما ى عنه رسول اهللا                 عليه من   
  .بيع شيء، واشتراط أمر آخر معه شيء آخرفاشتراط القرض مع الالبيع والسلف، 

أن من األدلة الـيت اسـتند عليهـا         فيما تقدم   سبق  : مناقشة االستدالل بأحاديث متنع الشروط    : رابعا
 من النهي عن شرطني يف بيع، وعن بيع وشرط، وقبل أن أحبـث معـىن              �املضيقون، ما ورد عن رسول اهللا       

؛ فال ميكن   )٣(�أن النهي عن بيع وشرط غري صحيح عن رسول اهللا           الشرطني يف بيع، فال بد من التأكيد على         
بعد تضعيفه، أن يبىن عليه شيء من األحكام الشرعية، ولئن صح، فيحمل على النهي عـن البيـع والـشرط            

  .الفاسد، مجعا بينه وبني األدلة اليت مسحت بالشرط، كما تقدم

                                                 

  .))فإن لالجتماع معاين ال تكون يف االنفراد(( :، قال)٣/٤٧٤(، ويف )٣/٤٦٨( املوافقات، للشاطيب، )١(
  .)٥/٨( بداية اتهد، البن رشد، )٢(
أنه مل يصح حديث يف النهي عن بيع وشرط، وأنه ال أصل هلذا احلديث، وأن ، )٤/٢٨٥(املغين،  ذكر ابن قدامة يف )٣(

فصل يف : حتت عنوان، )٤٣-١٨/٤٢(وعة الفتاوى، جمماإلمام أمحد أنكره؛ ووصفه ابن تيمية بالبطالن، فقد ذكره يف 
  .أحاديث حيتج ا بعض الفقهاء على أشياء، وهي باطلة

، إذ جاء من طريقه، وهو عند �عن بعض أئمة اجلرح والتعديل، أن علّته أبو حنيفة ، )٤/١٧(للزيلعي، ويف نصب الراية 
عضهم، والصحيح أنه ثقة حافظ، فلو مل يكن سوى هذه العلة، من علّله به غري ثقة؛ واالختالف يف أيب حنيفة مشهور عند ب

فاحلديث صحيح حيتج به؛ لكن للحديث علة أخرى، وهي شدةّ ضعف أحد رواته، وهو عبد اهللا بن أيوب بن زاذان الضرير، 
ح إذن استناد العالمة ؛ ولذا فال يص)٤٩١: ، ح١/٧٠٤(متروك، على ما ذكره العالّمة األلباين يف الضعيفة، : قال الدارقطين

  .على عدم تعليق ابن حزم عليه، واعتباره منه دليال على أنه حمتج به، )١٤/١٤٧(ظفر أمحد عثماين يف إعالء السنن، 
إنه يكفي لبيان ضعف هذا احلديث ما يظهر من سكوت الزيلعي على تضعيف من ضعفه، فرغم أن صاحبه حنفي، إال أنه 

واستدلّ ((: �، بعد أن نقل تعليل ابن القطان للحديث بأيب حنيفة )٤/١٨(نصب الراية،  يف سكت على من ضعفه؛ فقد ذكر
 ذلك، �ابن اجلوزي يف التحقيق على صحة البيع بشرط العتق حبديث بريرة عن عائشة، اشترا بشرط العتق، فأجاز النيب 

وأما عدم تعقّب ابن حزٍم ؛ )) ومل يذكر بطالن شرط العتقوصحح البيع والشرط، وإمنا بين فيه بطالن شرط الوالء لغري املعِتق،
، فهو عائد يف تقديري إىل أنه داخل عنده يف ضمن أصله القطعي مبنع اشتراط ما مل )٩/١٩٥(للحديث بالتضعيف يف محالّه، 

  . يحتج إىل تضعيفهينص عليه، أو يجمع عليه، فهذا احلديث ليس األصل عنده، بل هو داخل يف األصل عنده، ولذا، فلم
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، السابق ذكره، ولقد اختلـف يف معنـاه         )يف بيع ال حيلّ شرطان    : (وعلى هذا، فيبقى البحث يف معىن     
  . حكم على مسألة الشروط متأثّرا بتفسريه لهاختالفا بينا، وكلٌّ

، وهو كـذلك    )١(بعتك هذا إن كان نقدا بكذا، وإن كان نسيئة بكذا         : فهو عند احلنفية أن يقول البائع     
كر منهم اخلطايب ذاته، دون أن يـذكر        ، ونقله النووي عن بعض الشافعية، وذ      )٢(عند بعض الشافعية كاخلطايب   

، ونقله الشوكاين   )٤(؛ ووجه منعه على هذا التفسري هو ما يقع فيه البيعان من التردد يف الثمن              )٣(اسم غريه منهم  
، وذكر له حممد بن احلسن والسرخسي صورة أخرى، ال          )٥(عن اإلمام الشافعي واإلمام أمحد رضي اهللا عنهما       

، ومما ذكره السرخسي من علّـة       )٦( أن يبيعه إىل شهر بكذا، وإىل شهرين بكذا        خترج عما مضى ذكره، وهي    
وهذا هو تفـسري الـشرطني يف       ((:  عن شرطني يف بيع، مث قال عن كلتا الصورتني         � رسول اهللا     ي :التحرمي
  . الثمن؛ وعلى هذا، فِحكمة منعه كونه يؤدي إىل التنازع بني العاقدين، بسبب عدم حسمهما قدر)٧))(بيع

 نينع الشرط  م جل أنه ال فرق عندهم بني الشرطني والشرط، فإنّ        ألويظهر يل أن احلنفية فسروه مبا سبق،        
  .ال معىن عندهم للتفريق بني الشرطني والشرطوالواحد، والعكس صحيح؛ منع الشرط يقتضي 

             عوا دائرة الشروط، وأباحوها،    وفيما يبدو يل أن املالكية على نفس االجتاه يف هذه املسألة، فما داموا وس
على ما تقدم تفصيلُه من قوهلم، ومل مينعوا منها إال ما يتناىف مع العقد ذاته، أو ما ورد النص مبنعه؛ فلقد ساقهم                      
هذا إىل عدم التفريق بني الشرط والشرطني، فظاهر كالمهم عموم القول يف الشرط، دون اعتبار مـا قـالوه                   

إن نقَد إىل :  عمن اشترى سلعة إىل أجلني�، ومن ها هنا، وحينما سئل مالك خاصا بشرط واحد أو شرطني
  .)٨))(هذا البيع مفسوخ ال جيوز((: �أجل كذا، فبكذا؛ وإن نقَد إىل أجل كذا، فبكذا؛ قال مالك 

لثمن أما الشافعية، فلقد نقلت قول بعضهم، ومنهم اخلطايب الذين فسروا الشرطني ببيع يتضمن ترددا يف ا               
ألجل اختالف األجل، هذا قول بعضهم كما تقدم، لكن، الشرطان يف بيع عند أكثرهم خبالف قول اخلطايب                 

                                                 

، )١٤/٣٦(، واملبسوط، للسرخسي، )٨٩-٥/٨٨( كتاب األصل، املعروف باملبسوط، حملمد بن احلسن الشيباين، )١(
  .)٥٠٤(، والسيل اجلرار، للشوكاين، )٣/٢٤١(والروض النضري، للحسني بن أمحد احليمي الصنعاين، 

  .)٣/١٢١( معامل السنن، للخطايب، )٢(
  ).٩/٤٦٥(لنووي،  اموع، ل)٣(
  .)٥٠٤(، والسيل اجلرار، للشوكاين، )٣/٢٤١( الروض النضري، للحسني بن أمحد احليمي الصنعاين، )٤(
  .)٥٠٥( السيل اجلرار، للشوكاين، )٥(
  .)١٣/٨(، واملبسوط، للسرخسي، )١١٣-٥/١١٢( كتاب األصل، املعروف باملبسوط، حملمد بن احلسن الشيباين، )٦(
  .)١٣/٨(سرخسي،  املبسوط، لل)٧(
  .)٤/١٥٢( املدونة الكربى، رواية سحنون بن سعيد التنوخي، )٨(
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وغريه منهم، بل هو على ظاهره، أي أن يشترط يف البيع شرطان اثنان، كذا فسر أكثرهم احلديث، كما يظهر                   
 من غري مصلحة العقد أو مقتضاه أو مـا ال           ، فهم منعوا الشرط يف البيع ما دام       )١(من سياق نقل النووي عنهم    

يكون متضمنا معىن من معاين الرب، وذلك دون أن يتركوا للعرف سلطة توسيع دائرة الـشروط، إذ العـرف                   
عندهم غري معترب، فكان انسجامهم مع ما قرروه قد أدى م إىل التسوية بني الشرط والشرطني، ال إباحة، بل                   

  .كثر الشافعية كما نقل عنهم النووي يف اموع بني الشرط والشرطني يف املنع منهماحترميا؛ هذا معىن تسوية أ

 يف املغين عن اإلمام     ابن قدامة اختلف القول عندهم يف الشرطني اختالفا بينا؛ فلقد نقل           أما احلنابلة، فقد  
ن يشتري طعاما مثال،    أن الشرطني يف بيع هو أ     : إحداهاأمحد ثالث روايات يف تفسري معىن الشرطني يف بيع،          

أال : أن يشتري اَألمة على شرطني فاسدين معا، أولُهما       : والثانيةأن يطحنه، وأن حيمله؛     : ويشترط شرطني مها  
إذا بعتكَها فأنا أحق ا بالثمن، وأن ختدمين        : أنه إذا باعه أمته يقول له     : والثالثة؛  )٢(أال يطأها : يبيعها، والثاين 

الشرط الواحد ال بأس به يف البيع، إمنا ى رسول اهللا           ((:  قد قال كما يف املغين     �م أمحد   ؛ وكان اإلما  )٣(سنة
، أي أن   )٥(عىن وجود شرط إىل جانب آخـر      مباملعتمد عندهم تفسري الشرطني     ف،  )٤))( عن شرطني يف البيع    �

لذين علـى هـذه     منع الشرطني ال  : جيتمع يف صفقة واحدة شرطان معا، وظاهر كالم املختصر وشرحه املغين          
 عن بعض احلنابلة، أن املعتمد أما لو كان كل منهما صحيحا عند            للمرداويالشاكلة يف البيع؛ ويف اإلنصاف      

؛ هذا هو املعتمد يف املذهب؛ غري )٦(انفراده، فهما غري جائزين، إال أن يكونا من مصلحة العقد، فال مانع منهما   
ته، فهي صحيحة ملزمة يف املذهب وإن كانـت كـثرية،           أن الشروط إن كانت من مقتضى العقد أو مصلح        

كشرط الكفيل والرهن واخليار وتأجيل الثمن، وكذا شرطُ صفٍة يف املبيع، كأن يكون كاتبا وصانعا مثال، وما                 
  . )٧(إىل ذلك مما هو من مقتضى العقد أو مصلحته، فهذه تصح عند اإلمام أمحد ولو كثرت

      فيه، نال قو ه األكثـر مـن األصـول؛       : اجلهة األوىل : ته من جهتني يف تقديري    لكن، مثة قول قويقرب
  . قوة قائله، ومقامه يف املذهب وعند مجهور علماء األمة: والثانية

                                                 

  .)٩/٤٦٥( اموع، )١(
 وإمنا اقتصرت على هذا املثال دون غريه من حياة الناس، ألجل أن ابن قدامة قد ذكره، وإمنا أنقل ها هنا عنه، غري أن )٢(

  .غريه من أمثلة احلياة مثله
  .)٥/١٤٤(، وهذه الروايات عن اإلمام أمحد يف ذيب السنن، البن القيم، )٤/٢٨٥(دامة،  املغين، البن ق)٣(
  .)٤/٢٨٥( املغين، البن قدامة، )٤(
  .)٤/٢٨٥(املغين، البن قدامة، :  خمتصر اخلرقي، ضمن شرحه)٥(
  .)٤/٣٣٥( اإلنصاف، للمرداوي، )٦(
  .)٤/٣٣٥(مرداوي، اإلنصاف، لل: ، وينظَر)٤/٢٨٥( املغين، البن قدامة، )٧(
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، بال فرق بني الواحد واالثنني، ويفسر منـع         )١(، وهو يرى جواز الشرطني    هذا القول هو قول ابن القيم     
  ..ى تفصيل ال بد من ذكرهالشرطني يف بيع على معىن بيع العينة، عل

 التفسريات الثالثة الواردة يف الروايات عن اإلمام أمحد، واليت نقلْتها عن املغين، ودافع              ابن القيم فلقد أىب   
عن أنه ال فرق بني الشرطني والشرط، فإن كان الشرطان مفسدين، فينبغي أن يكون الشرط الواحد كذلك؛                 

  .)٢(ىن لتخصيص الشرطَني بالذّكروإن كان الشرط الواحد مفسدا، فال مع

 ملعىن الشرطني يف بيع، رجح أخريا أن النهي عن الشرطني، هو ذاته النهي عن بيـع                 ابن القيم وبعد حبث   
 ابـن خذ هذه السلعة بعشرة نقدا، وِبعين إياها بعشرين نسيئة، فيكون ربا، قـال        : العينة، وهو أن يقول البائع    

الشرطان يف بيع، فإن الشرط يطلق على العقد نفـسه،  : ذا املعىن، وهذا ِبعينهوال حيتمل احلديث غري ه  ((: القيم
، فالشرطان كالـصفقتني    ...ألما تشارطا على الوفاء به، فهو مشروط، والشرط يطلق على املشروط كثريا،           

  .)٣))(سواء، فشرطان يف بيعة، كصفقتني يف صفقة

طلق االشتراط يف عقد البيع، أو يف عقـود املعـامالت           إنين أخلُص بعد ما مضى إىل أنه ال ميكن حترمي م          
املالية، استنادا على احلديث املذكور، ذلك أن داللته على هذا التحرمي جمرد احتمال، خاصة بعد استعراض مجلة 

  .من األقوال يف تفسري معناه؛ أما حديث النهي عن بيع وشرط، فلقد تبين ضعفه

وآخر دليل ذكرته من أدلّة املضيقني للشروط،       : ث شيء يف الدين   مناقشة استدالهلم مبنع إحدا   : خامسا
؛ لكن داللته علـى     )من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         (: �ما ورد يف احلديث الصحيح من قوله        

 غري صحيحة، ذلك أن املطلوب منه أن يثبت أن الشروط ليس من أمر اهللا، حىت تدخل فيما                  ابن حزم مقصود  
من اخترع يف الدين ما ال      ((:  عنه، فهو من حيتاج إىل دليل على النهي؛ وقال احلافظ ابن حجر يف معناه              ى اهللا 

إن إباحة بعض الشروط بنصوص خاصة،      : ، بل أستطيع أن أقول    )٤))(يشهد له أصل من أصوله، فال يلتفت إليه       
 أمر اهللا تعاىل، ما مل تصطدم بأصٍل أو  نفسه، يدل بذاته على أصل فكرة الشروط، وأا منابن حزمكما أثبت   
؛ فومت، جيعل األصل إباحتها حىت يِرد الدليل املخالفنصرود الشروط يف بعض األحاديث اليت تقد.  

لعـلّ   يف استدالله باآليات اليت تنهى عن التعدي على حدود اهللا،            ابن حزم ما سبق من الرد على      فيولعل  
  .له ذا احلديثما يكفي يف الرد على استدالفيه 

                                                 

  .، أن القول جبواز الشرطني هو قول ابن تيمية)٤/٣٣٥( ويف اإلنصاف، للمرداوي، )١(
  .)١٤٦، و٥/١٤٤( ذيب السنن، البن القيم، )٢(
  .)١٤٩-٥/١٤٨( ذيب السنن، البن القيم، )٣(
  .)٥/٣٥٧( فتح الباري، البن حجر العسقالين، )٤(
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، فلقد قعد أصال خيـالف   أقرر ما قرره اإلمام الشوكاين     وأخريا، أستطيع، ويف مسألة الشروط خاصة، أن      
، القاضي بفساد الشروط والعقود اليت تتضمنها، ما مل ينص عليها؛ ومفـاد أصـل               ابن حزمٍ خمالفة تامة أصل    

واقع بالتراضي، ال بد له من دليل، وال يصح فساد العقد بشرٍط أن كون الشرط مفسدا لعقد البيع ال: الشوكاين
  .)١(إال إذا أدى الشرط إىل غرر أو جهالة، ملنافاة ذلك للتراضي الذي هو مناط املعامالت الشرعية ِبرمِتها
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ملُضيق، لسلطة العاقدين يف إحداث عقود      املوسع وا : ال شك أنه قد تبني من خالل ما مضى دليل القولني          
ا نص وشروط مل تكن يف العهد النبوي، ومل يأِت.  

وتبني يل من كل ما مضى، أنه ال دليل مينع االشتراط وإحداث عقود جديدة، إال ما كان منها منصوصا                   
ىل الرتاع وما يشبه هذا؛ فإحداث      غرر، وكذا ما يؤدي إ    البا و رِّأو داخال يف معىن ما هو حمرم، كال       على حترميه،   

عقود جديدة، واشتراط ما جيد وما قد قدم من الشروط، كل هذا جائز، ما مل يصدف ما ى اهللا عنه مما هو                      
: � ابـن تيميـة   وأستطيع ها هنا، ويف مسألة الشروط خاصة، أن أقول مع شيخ اإلسالم              يف العقود؛    ممنوع

))الشروط اليت مل ختالف الشرع أي بال تفريق بني عقد معاوضة وغريه)٢))( يف مجيع العقودوتصح ،.  

النهي عن  حديث  : وال يعارض هذا اجلواز ما ورد من أحاديث متنع منه، إذ مل يصح منها إال اثنان، مها                
، وقد تبين بعد موضوعه عن الشرط اليت يدور بصددها البحث؛ واحلديث اآلخر هو احلـديث                شرطني يف بيع  

غايته حترمي ما يؤول إىل اجلهالة؛ هذان مها كل ما ثبت على          وسيأيت يف املطلب التايل أن      ،  ن الثُّنيا ينهى ع الذي  
، ومعنامها على التحقيق ال يفيد املنع من الشروط؛ فإذا أضيف إىل            )٣(، يف املنع من الشروط    الشوكاينما يقول   

أن وفاء بشروط النكـاح، وحـديث        وحديث ال  بريرةو جابريت  ذلك ما ثبت من جواز بعض الشروط يف قص        
  . أن األصل يف الشروط هو اإلباحةإذا أضيف إىل ما مضى كل هذا الذي ثبت، تبنياملسلمني عند شروطهم؛ 

  :إن ما تقدم من األدلة واألصول، يقرر يف مسأليت العقود والشروط ما يلي

قـا  ابثق عن نص انبثاقا صحيحا، وفاألصل فيها اإلباحة، ما مل تصطدم بدليل من نص، أو بدليل ين       : أوال
  .ألمر بالوفاء ا، وعليه، فتحرمي ما حيرم منها هو ما حيتاج إىل دليلمع ا

، بل معنامها مفهوم، على ما تقرر يف األصول اليت فتحـت بـاب              تعبدينيالتحليل والتحرمي ليسا    : ثانيا
غلق باب القياس؛ وعليه، فقد تبني       العاديات، ألُ  القياس مبجمله، فلوال هذه املعاين الكامنة يف أحكام الشرع يف         

                                                 

  .)٥٠٥-٥٠٤( السيل اجلرار، للشوكاين، )١(
  ).١٨٣(، واألخبار العلمية من االختيارات الفقهية، للبعلي، )١/١٠٦(جمموع الفتاوى الكربى، البن تيمية،  )٢(
  .)٥٠٤( السيل اجلرار، للشوكاين، )٣(



 ١١٤

قد يكون ملا فيه من معىن الظلم، وقد يكون ملا فيـه مـن   فأن ما حيرم من العقود والشروط، إمنا هو ملعىن فيه،   
  .معىن اجلهالة املؤدية إىل الرتاع، وما إىل ذلك؛ فما مل يكن كذلك، فليس حبرام

قائمة على ما يكمن فيما حيلّ من مصلحة، وما يكمن فيمـا حيـرم مـن    قواعد التحرمي والتحليل    : ثالثا
  .مفسدة، فإذا مل تتبني مفسدة يف عقٍد أو شرٍط، فال معىن لتحرميه

مل يصح حديث يف منع الشرط يف العقد، وإمنا صح احلديث يف منع الشرطني يف بيع، ولقد تبني يف                  : رابعا
ـ ني يف بيع، هو ما يسمى بيع العينة، فهو خارج إذن            السطور املاضية أن التفسري الصحيح للشرط      ن معـىن   ع

  .الشروط الذي جيري البحث عنه

وردت أحاديث صحيحة تعترب الشروط، وبعضها يصرح بالوفاء ا، وبعضها يدور حول جمـرد         : خامسا
أن الشروط باعتبارها، وبعضها ينفي أن يعترب منها ما يتناقض مع حكم اهللا تعاىل، فخرج البحث من كل ذلك                
  .واجبة االحترام والوفاء، إذ ال معىن رد االعتبار، إال أن يكون الشرط ملتزما به، وإال فقد اعتباره

الشرط ال يكون معتربا إذا خالف نصا أو أصال، أو تناىف وجوده مع مقتضى العقد، كأن يعـود      : سادسا
ها هنا يكون الشرط غري معترب وال حمترم، وغايتـه  على العقد املشروع ألجل مقصد معني بإلغاء هذا املقصد، ف  

أن يبطل وحده، أو أن يتعدى بطالنه ذاته، إىل العقد نفِسه، فيبطل العقد معه، وعوده على                : يف مثل هذا احلال   
  ..العقد بالبطالن، مثار خالف بني العلماء

 من بطالن الشرط ذاتـه إذا       غري أن حديث بريرة الذي روته عائشة رضي اهللا عنهما، ال يدل على أكثر             
كان خمالفا لكتاب اهللا، فليس فيه ما يدل على تعدي هذا البطالن إىل العقد ذاته، وهو ما مييل إليه البحـث،                     

وليس ماثال فيه، وهو حتقيق املقصد منه؛ فيبقى العقد على أصل إباحته، ويبقى االعتبار الذي أعطاه إياه الشرع      
  . بعد أن تقدم مبا يكفيمن داٍع إىل التفصيل ها هنا،

؛ ومثلـه مـا ذكـره    )١))(كل شرط يغير حكم الشرع يكون باطال     ((: ومثل هذا ما قرره احلنفية    : سابعا
، فإذا كان الشرع يثبت شيئا من مقتضى العقد، أو )٢))(ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط((: السيوطي

  . ما أثبته الشرع، وبإلغائه يفقد الشرط اعتبارهلغيكنه أن يمقصده األصلي، فإن الشرط ال مي

ال تفرق األدلة اليت مضى ذكرها، بني شرط يف عقد بيع وشرط يف عقٍد آخر، كعقد نكاح، فكلُّها             : ثامنا
عقود تشرع فيها الشروط، بل جاء يف عقد النكاح خاصةً حديثٌ خاص به، يتضمن احلـض علـى الوفـاء                    

من الشروط يف النكاح ما كان فيه ظلم للمرأة، كأن يشترط عليها أال مهر هلا، أو أال ينفق         بشرطه؛ وإمنا احملرم    
                                                 

  .)٢/٩٢٤( ترتيب الآليل، لناظر زاده، )١(
  .٣٥، القاعدة رقم )٢٠٠( األشباه والنظائر، للسيوطي، )٢(



 ١١٥

عليها؛ وما ناقض العقد من أساسه، كاشتراطه أال يطأها، وكاشتراط التوقيت يف النكاح، وهو نكاح املتعـة                 
  .)١(داملنهي عنه يف األحاديث الصحيحة، ملناقضته طبيعة عقد النكاح القائمة على التأبي

إن فتح باب االشتراط غري املناقض ملقتضى العقد، وغري املنصوص على منعه، وغري الداخل فيما حرمـه                 
أصل رفع احلـرج،    : اهللا، يؤدي إىل رفع احلرج عن الناس؛ وإن إغالق هذا الباب يأيت على هذا األصل، أعين               

ناس، فإن منع االشتراط يؤدي إىل نقض       بالنقض، فإذا كان تشريع املعامالت قام على أساس رفع احلرج عن ال           
  .)٢(هذا األصل الذي من أجله شرعت املعامالت املالية بني الناس

  :هذا، وبعد هذا الترجيح، فإنه يبدو يل أنه من الضروري بيان ما سيتم البحث برمِته على أساسه

    ضح أن الشرط اجلَعليأي الذي جعله العاقدان بينهما إنه ات ،هو من نوع املباح يف ل تفصيال، والذي فُص ،
 على وفق ما متّ حتقيقه، وكل ما هنالك أنه يحظر مثل هذا الشرط إن اصطدم بأصل من األصول، أو                    شرع اهللا 

الشرط االقتراين، الذي يتفق عليه املتعاقدان ساعة انعقاد العقد،         : بنص من النصوص؛ ومن نوع الشرط اجلعلي      
خل فيما فسحه كلٌّ من احلنفية واملالكية واحلنابلة، خاصـةً متـأخريهم، يف             فهو شرط مباح، ولعل إباحته تد     

مسألة االشتراط؛ وإمنا جاءت الفسحة عند احلنفية من جهِة العرف، إذ رأوا أن ما جرى به العرف فهو صحيح  
ة من الشروط،   ملزم، ما مل يصطدم بنص أو يتعارض مع أصل؛ وأما دخول الشرط االقتراين فيما أباحه املالكي               

من جهة أصلهم القاضي بأن الشرط جيوز ما مل يناِف مقتضى العقد، وما دام ال يؤول إىل فساد أو ربا أو                     فهو  
  . من القول بإباحة الشروط أصال، فهو شرط صحيح ملزمابن تيميةغرر؛ أما احلنابلة، فعلى ما قرره اإلمام 

أنه يقترن بالعقد ساعة إنشائه، وملا تبني من سـياق          والشرط اجلزائي هو يف حقيقته شرط اقتراين، ذلك         
البحث واستدالالته جواز هذا الشرط، فإن البحث فيما يلي ِبرمِته سينطلق من هذا اجلـواز، ليقـرر بعـض                   

  .مسائله، وما يتعلق باشتراطه يف عقد املقاولة حتديدا، إذ هو النموذج التطبيقي للدراسة
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هذا، وأستطيع بعد كل ما مضى، أن أضع ضوابط جيب اعتبارها عند إحداث عقود وشروط جديـدة،                 
ني إىل التفلّـت مـن      ت العقود واشتراط الشروط، اللتان تقَرر جوازمها شرعا، دافع        إبرامحىت ال تكون سلطتا     

بط األصلي هو الضابط األول فحسب، وليس      ضوابط الشرع الشريف؛ غري أنه ال بد من االلتفات إىل أن الضا           
 ويندرج   عن عقد ما، أو شرط ما، خبصوصه؛       نبثق عنه، فاألصل عدم وجود ي      ي امفيما يأيت من الضوابط إال      

                                                 

  ).٤٥١-٧/٤٥٠( البن قدامة، املغين،: ينظر )١(
  ).٢/٤٢٠(حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، حملمد فتحي الدريين، :  ينظر)٢(



 ١١٦

حتت هذا األصل ما سأذكره تاليا من عدم تضمنه للجهالة، أو من عدم تضمنه لالحتيال على مقاصد العقـد،                   
الشرعي إن وجدا، وإمنا يأيت ذكرمها من باب التفصيل، ومن باب اإلشـارة إىل              فهما أمران داخالن يف النهي      

على العام أمهيتهما اخلاصة، فهما كعطف اخلاص.  

  :وهذه هي الضوابط اليت رأيت أنه ال بد من اعتبارها

ث، وهي بدهية يف املنطق الفقهي اإلسالمي، واألمر ال حيتاج إىل حب   : عدم وجود ي عنه خبصوصه    : أوال
كأن يعقد مع آخـر     : فالعقد احملرم مثال للشرط احملرم؛    ضرب  وإمنا أكتفي ها هنا بضرب مثال للعقد احملرم، و        

إخل؛ ..على عصر العنب مخرا، فهذا بيع وإجارة، لكن حملّه مما يصطدم بالنص احملرم لشرب اخلمـر وعـصرها                 
إليه مع زيادة عليه، فهذا ربا حمرم ال خـالف يف           كأن يشترط عليه يف عقد القرض أن يرده         : والشرط احملرم 

  .)١(حترميه، فيحرم اشتراطه

، )٢(الغـرر واجلهالـة   : ها هنا مصطلحان يتداخالن أحيانا كثرية، ومهـا       : عدم تضمنه للجهالة  : ثانيا
ة الـيت   وجعلتهما هنا معا، ألجل أما ينتهيان إىل نوع جهالة، فاحلديث عنهما بامل هو حديث عن اجلهال               

  .هتلتبس بالعقد أو حملّ

وعدم تضمن العقد للجهالة وما يلحق ا من الغرر، أصل أصيل يف معامالت الناس، ولئن رضي النـاس                  
ببعض أسبابه، ظانني أنفسهم يف حصٍن من الرتاع احملتمل، فإن الشرع ال يرضى به، رعايةً منه للناس، ومنعـا                   

      م؛ والشرط والعقد ي بكل منهما، ما مل يكن فيه جهالة  ألهوائهم أن تلعب دفـصار   مفـضية إىل نـزاع  عت ،
  .)٣(هالة، شرطا ضروريا لصحتهماتلك اجلختليصهما مما فيه 

النهي  جهالة، وبعضها يندرج يف عموم       ا فيه ن أصناف وأدلّة هذا األصل عديدة، بعضها نص يف النهي ع        
  ..مها ال خيرج عن معنامها نصني يف املسألة، اكتفاًء ما، وغري اجلهالة؛ وأنا ذاكر ها هنا إن شاء اهللا دليلَنيعن

                                                 

؛ وفتح الباري، للحافظ ابن حجر، )٤/٢٧٧(معامل السنن، للخطايب، : يف اشتراط عدم خمالفة العقد للشرع ينظر )١(
، واألخبار )١/١٠٦(جمموع من الفتاوى الكربى، البن تيمية، : ؛ ويف اشتراط عدم خمالفة الشرط للشرع ينظر)٥/٣٥٧(

  ).١٨٣(العلمية من االختيارات الفقهية، للبعلي، 
 مثة من جيعل من العلماء الغرر هو ذات اجلهالة، واجلهالة هي ذات الغرر، غري أن بينهما فرقا ال بد من تبيانه، ويكفي )٢(

اعلم أن العلماء قد يتوسعون يف هاتني العبارتني، فيستعملون إحدامها موضع ((): ٣/٤٠٣(يف تبيانه ما قاله القرايف يف الفروق، 
األخرى؛ وأصل الغرر هو الذي ال ندري هل حيصل أم ال، كالطري يف اهلواء، والسمك يف املاء؛ وأما ما علم حصوله، وجهلت 

ي أي شيء هو؟ فالغرر واهول، كلُّ واحد منهما أعم صفته، فهو اهول، كبيعه ما يف كمه، فهو حيصل قطعا، لكن، ال ندر
  .))من اآلخر من وجه، وأخص من وجه، فيوجد كل منهما مع اآلخر، وبدونه

  .، فقد حصر فساد العقد بالشرط املؤدي إىل الغرر واجلهالة)٥٠٥-٥٠٤(السيل اجلرار، للشوكاين، :  ينظر)٣(



 ١١٧

بعتك كذا واستثنيت : أن يقول: ؛ والثُّنيا )١(ى عن الثُّنيا   � هورد يف احلديث الصحيح أن    : الدليل األول 
دا، ألنـه   فإن كان املستثىن معلوما، كان البيع صحيحا، وإن كان جمهوال، كان البيع فاس            : بعضه، قال العلماء  

هذا الدليل خيص أحد أشكال اجلهالة املنـهي        ، و )٢(يؤدي إىل التردد فيما يدخل يف املبيع، وهو غرر منهي عنه          
  : أدلّة أخرى تنهى عن اجلهالة مطلقا، وأذكر منهاومثّةعنها، 

ع ى عن بيع احلصاة، وعن بي �رسول ال أن �ورد يف احلديث الصحيح عن أيب هريرة : الدليل الثاين
  . أحد أصناف اجلهالة املنهي عنهاالنهي عن بيع احلصاة وبيع الغرر؛ وبيع احلصاة هوظاهر تضمنه ؛ و)٣(الغرر

أن يشتري أرضا مثال دون حتديد مساحتها، وإمنا يترك التحديد حلصاة           : ديدة، ومنها  بيع احلصاة ع   وصور
  .)٤(مفضية إىل الرتاعي جهالة يلقيها، فحيثما وصلت، كانت حدود األرض املباعة، وه

، وقـال   )٥))(وأما النهي عن بيع الغرر، فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيـوع            ((: النوويقال اإلمام   
 عن بيع الغرر، وذكر منه أشياء، كبيع احلصاة قبل أن تزهى، وبيع حبل احلبلـة،                �وقد ي النيب    ((: الشاطيب

، ممـا يعـين     )٧))(مسائل كثرية غري منحصرة   ((ل يف بيع الغرر      أنه يدخ  النوويوقد ذكر   ؛  )٦))(واحلصاة وغريها 
نتباه إىل مسائله، للتحرز عنها، مع مالحظة ما سيأيت من كالم العلماء يف التفريق بني ما يضر مـن                   ضرورة اال 

الغرر وما ال يضر.  

هـو  ((: ة القاري يف عمد ، و )٨(هو ما جهلَه اإلنسان وانطوى عنه أمره      يف احلديث    هالغرر املنهي عن  وبيع  
  .وجوده؛ فغاية أمره أن املشتري يشتري ما جيهل أوصافه، أو ما جيهل )٩())الذي ال يدرى، أيكون أم ال؟

                                                 

  .)١٢٩٠: ، ح٣/٥٧٦(، والترمذي، )٤٦٤٧: ، ح٧/٣٤١(، ، و النسائي)١٥٣٦: ، ح٦/٤٤( مسلم، )١(
  .،أن النهي هو عن الثنيا املفضية للجهالة)٤/٥٨١(؛ويف حتفة األحوذي للمباركفوري،)٥٠٤( السيل اجلرار،للشوكاين،)٢(
، وأبو داود، )١٢٣٠: ، ح٣/٥٢٣(، والترمذي، )٤٥٣٠: ، ح٧/٣٠١(، والنسائي، )١٥١٣: ، ح٦/٧( مسلم، )٣(
  .)٢١٩٤: ، ح٣/٣٣(، وابن ماجه، )٣٣٧٦:  ح،٣/٢٢٤(

  .)٦/٧(شرح النووي على مسلم، :  ينظر يف هذا النوع من بيوع احلصاة وغريه)٤(
  .)٦/٧( شرح النووي على مسلم، )٥(
  .)٤١٧-٣/٤١٦( املوافقات، للشاطيب، )٦(
 يقدر على تسليمه، وبيع السمك بيع املعدوم واهول وما ال: ، وذكر منها النووي)٦/٧( شرح النووي على مسلم، )٧(

يف املاء الكثري، واللنب يف الضرع، وبيع احلمل يف البطن، وبيع بعض الصربة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، مث 
  .))فكل هذا بيعه باطل، ألنه غرر من غري حاجة((: عقّب النووي على كل ذلك بقوله

  .)٢/٣٠٠(،  القواعد الكربى، البن عبد السالم)٨(
  .)١١/٢٦٤( عمدة القاري، للعيين، )٩(



 ١١٨

، وقد ى الرسول عن الغرر إمجاال، وى عـن بعـض   )١(هذا، وصور الغرر عديدة، ويف بعضها خالف   
تقريرا له يف نفوس املكلَّفـني،      (( :ر أمثلته ويف الروض النضري أن الشارع نوع صور الغرر وكر        صوره تفصيال،   

  .)٢))(وإعالما بأن كل ما فيه غرر أو خيانة، أو كان مؤديا إىل االختالف والتشاجر، فهو باطل

بقي أنه ال بد من ضبط الغرر املنهي عنه، ذلك أنه لو تِرك احلديث على إطالقه، المتنع بيع مـا أمجـع                      
العز ، وقسم   )٣( الصيغة، كبيع الدور اليت غُيبت أساساا، وغريه مما ال يحصى          العلماء على جوازه مبقتضى جمرد    

ما يشق االحتراز   : والثانيةما يشق االحتراز منه مشقّة عظيمة؛       : األوىل:  الغرر إىل مراتب ثالث    بن عبد السالم  
 ما اشتدت مشقّة االحتراز منه      ما كان بني املرتبتني، وذكر أن الشرع عفا عن بيع         : والثالثةمنه مشقّة خفيفة؛    

ومثل هذا ال يصح فيه القول باملنع أصال، ألن الغرر املنهي عنه، حممول على ما               ((: الشاطيبقال  و؛  )٤(من الغرر 
هو معدود عند العقالء غررا ترددا بني السالمة والعطب، فهو مما خص باملعىن املصلحي، وال يتبع فيه اللفـظ                   

  .)٥))(مبجرده

 أن العلماء أمجعوا على منع بيع األجنة والطري يف اهلواء والسمك يف املاء؛ وعلى جواز بيع                 شاطيبالوذكر  
اجلبة اليت غُيب حشوها عن النظر، ولو بيع بانفراد المتنع، وعلى جواز تأجري الدار مشاهرة، مع احتمـال أن                   

ية املـاء   م يف طول املكث وك    يكون الشهر ثالثني وتسعة وعشرين، وعلى دخول احلمام على اختالف الناس          
فهذان طرفان يف اعتبار الغرر، وعدم اعتباره، لكثرته يف األول، وقلته مـع عـدم               ((: الذي يستعملونه، مث قال   

 فهو متوسطة بني الطرفني، آخـذة       ،االنفكاك عنه يف الثاين، فكل مسألة وقع فيها اخلالف فيها يف باب الغرر            
  .)٦))( مال إىل جانب اليسارة، ومن منع مال إىل اجلانب اآلخربشبه من كل واحد منهما، فمن أجاز

إنه يبدو من كل ما مضى أن الشرع جتاوز عن يسري الغرر الذي تدعو احلاجة إليه، وال يؤدي إىل نزاع؛                    
  .وأن ما ال تدعو احلاجة إليه، وكان كثريا، فهو ممنوع

: أوال:  بعض الباحثني، تدور بني أمور أمهّها      ومثة شروط للغرر حىت يقع به فساد العمل أو إبطاله، ذكرها          
: ثالثا؛  )٧(وأن يكون يف عقود املعاوضات، احترازا من إفساد التربعات بالغرر         : ثانياكون الغرر كثريا فاحشا؛     

                                                 

  .)١١/٢٦٤(، وعمدة القاري، للعيين، )٦/٧(شرح النووي على مسلم، :  يف صور الغرر ينظر)١(
  ).٣/٢٤١(الروض النضري شرح جمموع الفقه الكبري، للحسني بن أمحد احليمي الصنعاين،  )٢(
  .)٤١٨-٣/٤١٧(املوافقات، للشاطيب، :  ينظر)٣(
  .)٣٢٤-١/٣٢٣(احلصين يف كتابه القواعد،:،وذكر املراتب ذاا أيضا)٢/٣٠٠(القواعد الكربى،للعز ابن عبد السالم،)٤(
  .)٣/٤١٨( املوافقات، للشاطيب، )٥(
  ).١١٨-٥/١١٧( املوافقات، للشاطيب، )٦(
اإلسالمي للتنمية؛ يف تلك ، وقد طبعها البنك )٣٨-٣٣(الغرر يف العقود، للصديق حممد الضرير، :  يف حماضرة)٧(
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وأن يكون فيما ال تقع به حاجة الناس العامة، أو تلك اخلاصة بفئة منهم، دون الفردية، وفق ضابط احلاجـة،                    
  .)١(ك اليت تؤدي م إىل جهٍد ومشقّة، ولو مل تكن مهلكةوهي أا تل

أن ما كان : واألصل يف اشتراط األوصاف((: وغري جائز أيضا الشرط املتضمن غررا، قال ابن اهلمام      هذا،  
؛ ومن هنا دخلت مسألة الغرر يف مبطالت الشروط عند          )٢())وصفا ال غرر فيه فهو جائز، وما فيه غرر ال جيوز          

فما كان منها مستلزما للجهالة يف املبيع       ((: قال الشوكاين مميزا بني ما يصح من الشروط وما ال يصح          البعض؛ و 
املوجبة لبيع الغرر، فهو ممنوع؛ وما مل يكن كذلك، فال اعتبار به، بل هو إما باطل يف نفسه، غـري مـؤثر يف                       

ما يفيد ذلك حديث بريرة، أو هو صحيح        البيع، كالشروط املستلزمة لرفع موجب العقد خمالفة ملا يقتضيه، ك         
  .)٣))(يف نفسه، مع صحة العقد، وهو ما يرجع منها إىل حديث جابر وحديث ابن عمر، يف شرط عدم اخلداع

اجلهالة املفضية إىل   ((: هذا، واجلهالة املنهي عنها هي املفضية إىل الرتاع، وهو ما نص فقهاء احلنفية، قالوا             
، ونـص  )٥( وهم يقصدون أا إذا مل تفِْض إىل الرتاع، فهي غـري مفـسدة للعقـد         ؛)٤))(الرتاع مفسدة للعقد  

  .)٦())وكلُّ جهالة تفضي إىل املنازعة، فهي مفسدة للعقد((: السرخسي على هذا األصل بقوله

واجلهالة املفسدة، أو املبطلة، للعقد، على حسب اختالف املذاهب يف التعبري عن أثرها، هـي اجلهالـة                 
  .، ألا هي اليت تفضي إىل الرتاع)٧(، وليست اجلهالة اليسريةالفاحشة

إن جزءا من مثن السلعة سـيكون يف مقابـل          : وعندما حرم الشافعية البيع بشرط أجل غري معلوم قالوا        
وهو يؤدي  ((: األجل، فإذا كان األجل جمهوال، كان جزء من الثمن جمهوال، جلهالة مقابله، وهو األجل، قالوا              

  .)١))(ل به، املستلزم للجهل بالثمن، ألن األجل يقابله قسط منهإىل اجله

                                                                                                                                                         

احملاضرة حتقيق يف مسألة الغرر يف التربعات، يقرر فيه أن املالكية وحدهم هم من قرروا قاعدة أن الغرر ال يؤثّر يف عقود 
نه مل التربعات، إذ ال ينشأ عن الغرر فيها إضرار كاهلبة وما شاها؛ وذكر الدكتور الضرير أن ابن تيمية كاملالكية يف هذا؛ وأ

  .ير من املذاهب األربعة قاعدة تتعلق بتأثري الغرر أو عدم تأثريه يف عقود التربعات
  .)٤٧-٣٩( الغرر يف العقود، للصديق حممد الضرير، )١(
  .)٤٠٥-٤٠٤(الدر املختار، للحصكفي، : ؛ وينظر)٦/٣٠٦( فتح القدير، البن اهلمام، )٢(
  .)٥٠٥( السيل اجلرار، للشوكاين، )٣(
  .)١/٦١٢(رتيب الآليل، لناظر زاده،  ت)٤(
  .)١/٦١٢( ترتيب الآليل، لناظر زاده، )٥(
  .)١٣/٢( املبسوط، للسرخسي، )٦(
القواعد والضوابط الفقهية ألحكام املبيع :  يف التفريق بني اجلهالة اليسرية واجلهالة الفاحشة املفضية إىل التنازع، ينظَر)٧(

  .)٢٠٢-١٩٣(د عبد اهللا دية، يف الشريعة اإلسالمية، لعبد اي



 ١٢٠

 أصل يف غاية األمهية، بل لو سبق كل ما تقدم، ملا كان يف ووه: منع االحتيال على مقاصد العقود: ثالثا
  .اليت تذكرهاذلك بعد، وإمنا تقدم عليه ما تقدم، ألجل مقام البيان الصريح بشأنه يف النصوص القرآنية والنبوية 

إنه ما جِعل من عقٍد إال وله مقصد قُِصد من ورائه حتقيقُه، والعقود لوال مقاصدها لكانـت عبثـا، وإن                    
مقاصد العقود يف ديننا حمفوفة مبا حيقق الصاحل البشري، ومبا مينع الظلم والرتاع؛ والعقود تتنوع مقاصدها، فِمن            

مثان، وقد جِعل البيع على رأسها؛ ومن مقصد إىل إباحة ما جعله اهللا             مقصد إىل تسهيل احلياة بتبادل السلع باأل      
تعاىل جزءا من فطرة اإلنسان، من حاجة كل من الذكر واألنثى إىل بعضهما، وهو مقصود الـزواج؛ ومـن                   
مقصد يراد منه توثيق احلقوق، وهو ما يتمثّل يف الكفالة وغريها؛ وهكذا؛ فليس من عقد إال وله مقصد شرع                   

قد لتحصيله وحتقيقه؛ مث، ال فرق بني أن يأيت مقصد العقد أصالة من الشرع، أو من النـاس، إذا كـان ال                      الع
يصادم أصال أو نصا؛ فما يقصد الشرع إليه، أو يقصد الناس الوصول به إىل مصاحلهم، نصت عليه النصوص،                  

معترب شرعا يف املقاصد، ما دام ال يصادم        أو استنبطه العلماء منها، أو درج الناس على التعامل على وفقه، فهو             
األصول، وهو الذي يترتب على القصد إليه العقد كليةً، وهو بعد ذلك ينتج أثره، الذي هو حكمه املترتـب                   

 العز بـن  ولقد نص اإلمام    ؛  )٢))(هو األثر املترتب عليه، أو الغاية املقصودة من إنشائه        ((عليه، فحكم كل عقٍد     
؛ ويف هذه القاعدة من    )٣())كل تصرٍف تقاعد عن حتصيل مقصوده، فهو باطل       (( على أن     والسيوطي عبد السالم 

ها جلميع العقود، ويرجع بطالن مثل هذا التصرف، إىل أنه قد فُرغ من معناه الـذي              يتالعموم ما يسمح بشمول   
  .عتباره، بل إىل اعتبار بطالنهوجد ألجله، فصار وجود شكل هذا التصرف خاليا من معناه، داعيا إىل عدم ا

، ومناقـضة قـصد     )٤))(املقاصد معتربة يف التصرفات من العقود وغريها      ((وألجل ما مضى تقريره، فإن      
 قد ضرب أمثلة ملا تقدم، منها عقد البيع الذي يقصد فيه عاقده عدم اسـتباحة                الشاطيبالشارع باطل، وكان    

ذا املثال، ويظهر يل أنه يدخل يف معناه عقد البيع يف حالـة اإلكـراه   املعقود عليه، ومل يوضح الشاطيب معىن ه    
امللجئ، فهذا بيع ال يقصد به البائع استباحة املشتري للسلعة، بل هو يريد إبقاءها لنفسه؛ مث قال الـشاطيب يف                    

ل على هـذا  ، وكمثا)٥))(فكل قصٍد ناقض قصد الشارع فباطل((: اية استعراضه لبعض األمثلة من هذا القَبيل      
أنِت : أيضا أن الشرع الشريف رتب على الطالق الرجعي حق الزوج يف الرجعة أثناء العدة، فإذا قال لزوجته                

                                                                                                                                                         

  .)٣/٤٥٢( اية احملتاج، للرملي، )١(
  ).٢٢٧( أحكام املعامالت الشرعية، لعلي اخلفيف، )٢(
  .)٣٦٦(، واألشباه والنظائر، للسيوطي، )٢/٢٤٩( القواعد الكربى، البن عبد السالم، )٣(
  ).١٦٨(بيان الدليل على بطالن التحليل، البن تيمية،  )٤(
  ).١/٣٤٠(فقات، للشاطيب،  املوا)٥(



 ١٢١

طالق وال رجعة يل عليِك، نفذ طالقه، ومل يسقط حقّه يف الرجعة، ذلك أن ما قرره الشرع، ال ميلك اإلنسان                    
  .)١(رفعه

عض العقود، وأبطل به العقد، وألزم بالتوقيت يف عقود أخرى، وأكثر من ذلك، فالشرع منع التوقيت يف ب
وكذلك شِرط التوقيت يف اإلجارة واملساقاة واملزارعة، ولـو         ((: العز بن عبد السالم   وأبطل العقد بدونه، قال     

بطـل  ، وما ذلك إال ألن مقصد العقد الذي منع توقيته، ي)٢())وقع التوقيت يف النكاح ألفسده، ملنافاته ملقصوده   
  .بالتوقيت، ومقصد العقد الذي أبيح توقيته، يبطل بغري التوقيت

وينفسخ عنده الشروط الفاسـدة     ((: ابن تيمية ل  يقووفيما يلتصق مبسألة البحث، أعين مسألة الشروط،        
ر وإمنا احملذو ((: وبعبارة أخرى يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية      ،  )٣))(املنافية ملقصوده، كالتوقيت واشتراط الطالق    

طل ما يلغي مقـصد     ، فب )٤))(أن ينايف مقصود العقد، كاشتراط الطالق يف النكاح، أو اشتراط الفسخ يف العقد            
ومقاصد العقود هي ما يسمى مبقتضى العقد، وال جيوز أن يتضمن العقد أمرا يلغى به مقتضاه الذي من                  العقد؛  

ه للسلعة، أو عدم متليكه هلا، إذ مقتضى عقد         أجله شرع، فال جيوز أن يشترط البائع على املشتري عدم تسليم          
البيع هو انتقال امللكية من البائع إىل املشتري؛ ومن ها هنا حرم الشرع نكاح املُحلِّل، ألن فاعلـه ال يبتغـي                     

؛ وكذلك ملـا  )٥(مقصود النكاح يف الشرع، وإمنا يبتغي نقيضه، وهو الطالق، حىت تعود تلك املرأة إىل زوجها            
طلِّق املريض مرض املوت، جيعله يف مِظنة منع مطلَّقِته من املرياث، فإن الطالق يقع، وتأخذ حقّها                كان حال امل  
  .، إذ ليس مقصد تشريِع الطالق منع احلقوق، بل حلّ الرتاع)٦(من املرياث

 فيشتري وكذلك يقلب بيع العينة مقصد البيع الذي هو انتقال السلعة، إىل جعل هذا البيع سبيال إىل الربا،
املشتري بألف حالّة، ويبيع ما اشتراه من بائعه نفسه، بألف ومائتني مؤجال، حتيال منه على الربـا، فاسـتعمل     

  .)٧(عقدا مقصده نقل السلعة، رفعا للحرج عن الناس، وتيسريا حليام، حموال املقصد الشرعي إىل ما ينقضه

؛ فإن مقصده الذي    وغريه من مفسدات العقود ومبطالا    با   من ر  ام العقد بعيدا عما حرمه اهللا     هذا، وما د  
  .وجد من أجله مرِعي بذات العقد، وهو رعاية مصاحل الناس باجلملة، مع ما يف كل عقد من مصلحة ختصه

                                                 

  ).١/٣٤٠( من تعليقات العالمة حممد حسنني خملوف على املوافقات، للشاطيب، )١(
  ).٢/٢٦٠(املرجع نفسه، : ، وينظَر)٢/٢٤٩( القواعد الكربى، البن عبد السالم، )٢(
  ).١٣٢(، والقواعد النورانية، البن تيمية، )٢٩/٨٣( جمموع الفتاوي، البن تيمية، )٣(
  ).١٣٣(، والقواعد النورانية، البن تيمية، )٢٩/٨٤( جمموع الفتاوي، البن تيمية، )٤(
  ).١٦٨(بيان الدليل على بطالن التحليل، البن تيمية،  )٥(
  ).١٧٠-١٦٩(بيان الدليل على بطالن التحليل، البن تيمية،  )٦(
  ).١٦٩(بيان الدليل على بطالن التحليل، البن تيمية، : ينظر )٧(



 ١٢٢

وهذا الكالم ال حيتاج إىل كثري استدالل، فدليل مقصد العقد هو نفسه دليل العقد ذاِته، فالبيع مثال حينما             
مقصده، وهو ما يتمثّل يف ذلك التبادل بني السلعة والثمن، ولو امتنع هـذا          : النص القرآين، أبيح بإباحِته   أبيح ب 

املقصد، المتنع البيع ذاته، ولَما صح التلفّظ بالبيع، إذ التبادلُ بني السلعة والثمن غري قائم؛ ويظهر يل أنه يكفي                   
ا ألجلها شرعت، حىت تكون احملافظة على املقاصد أصـال          لتأكيد هذا الكالم، معرفةُ أن للعقود مقاصد، وأ       

هاما ال جيوز التعدي عليه بأي شرط من الشروط؛ إال ما جاء جوازه يف نص شرعي، كالنص جبـواز خيـار                     
الشرط، فهذا اخليار ها هنا يقيد مقتضى العقد زمانا حمدودا، فال تنتقل امللكية إىل املشتري إال بعد انتهاء فترة                   
اخليار؛ لكن، ال بد من االلتفات إىل أن خيار الشرط، وإن كان فيه تقييد ما ملقتضى العقد، إال أنه ال يلغيه، إذ                    

  .غايته أن ينتهي اخليار، فيرى إن كان املتعاقدان قررا إمتام الصفقة، أو إلغاءها

يح ما دام ميثِّل اعتداء على      فالشرط صحيح ما دام ال يلغي مقصد العقد املتمثِّل يف مقتضاه، وهو غري صح             
  . الذي هو املقصد منهاهمقتض

هذا، وليس من هذا الباب تلك القاعدة الشهرية اليت تنص على أن العربة يف العقود للمقاصد واملعاين، ال                  
 واشتهرت القاعدة أميا اشتهار، ويدور    ،  )٢(ومن مواد مرشد احلريان   ،  )١(لأللفاظ واملباين، وهي من قواعد الة     

، كأن يقول أحدمها    )٣(معناها حول التعبريات اللفظية اليت تتضمن معىن مغايرا ملعىن العقد امللفوظ يف معاملة ما             
أحلْتك بالدين الذي علي على فالن على أن تبقى ذميت مشغولة به، فهذا لفظ حوالة غري أن املضمون                  : لآلخر

ل إذا رضي احملال إليه، وها هنا مل تزل الرباءة، وهو حال            مضمون كفالة، ألن حكم احلوالة هو براءة ذمة املُحي        
  .)٥(؛ واختلف ترجيح الشافعية يف املسألة)٤(الكفالة

                                                 

  ).٣٦٨-١/٣٥٨(ترتيب الآليل، لناظر زاده، : ، وينظَر يف شرحها)٨٦(القاعدة الثالثة يف جملة األحكام العدلية،  هي )١(
  .)٣٦(، مرشد احلريان، لقدري باشا، ٢٢٠ املادة )٢(
، .أ. م.  قنظرية حتويل العقد، اليت توجد يف القانونني املدين املصري والعراقي، وال توجد يف:  ومثة ما يسميه القانون)٣(

؛ وأرى أن القاعدة املذكورة قريبة )١٩١(كما ذكره الدكتور أنور سلطان يف كتابه مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين، 
  .مما ذكره القانون ها هنا

ح شر: ، وينظَر يف القاعدة نفسها، مع أمثلة أخرى عليها)١/١٩( درر احلكّام شرح جملة األحكام، لعلي حيدر، )٤(
- ١/٤٠٣(القواعد الفقهية وتطبيقاا يف املذاهب األربعة، حملمد الزحيلي، ، و)٦١-٥٥(القواعد الفقهية، ألمحد حممد الزرقا، 

؛ هذا، ويف تقرير القواعد وحترير الفوائد، وهو نفسه كتاب القواعد، البن رجب احلنبلي، القاعدة الثامنة والثالثون، )٤١٣
لفاظ العقود ما خيرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عما ميكن فيما إذا وصل بأ((): ١/٢٦٧(

  .))صحته على ذلك الوجه؟
  ).٤١٩-١/٤١٨( كتاب القواعد، لتقي الدين احلصين، )٥(



 ١٢٣

ليس هذا من الباب، ألن العقد ها هنا ميكن تصحيحه على الوجه الذي يدل عليـه احلـال، دون       : أقول
د العقد بوجه من الوجوه، بل يقلبه إىل اضطرار إىل صورة اللفظ، أما هذا الباب، فهو يدور حول ما يلغي مقص  

  .ضده، بوجه غري مشروع

وأعين بالتحكّم ما يؤدي بأحد العاقدين      :  دون مربر شرعي   منع حتكّم أحد طريف العقد يف اآلخر      : رابعا
 دفعه  إىل التزام أمٍر ليس من مقتضى العقد، ويقلّص حريته العقدية، مع ما يؤدي به إىل تنازله عن حق له، وإمنا                   

  .إىل هذا التنازل حتكّم اآلخر، وليس مصلحة العملية التعاقدية

ومل أجد من تعرض هلذا، غري أن سياق الفقه اإلسالمي القاضي حبرية املتعاقدين، دون االقتـصار علـى                  
ـ                    ن حرية أحدمها، تكفي إلقراره، ومثلُه ما سوف يأيت من اشتراط أحد طريف العقد عدم حتمل تبعة ما ينتج ع

يؤدي إىل تضييع   الذي  تقصريه فيما اتفق عليه مع الطرف اآلخر، كأن يتخلّى األجري املشترك عن تبعة تقصريه               
  .حق اآلخر؛ وكاشتراط املرن عدم مسؤوليته عن ضياع الرهن وهو يف يده؛ وسيأيت ذكرمها يف حملّه
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مبدأ سلطان اإلرادة، الذي كان ضيقا يف القانون الرومـاين،          : وهو ما يدخل عند القانونيني حتت عنوان      
، ويف القوانني األوروبية نشأت ردود فعل على القانون )١(رغم اعترافه بسلطان اإلرادة فيما بعد يف بعض العقود

قا يف حتديد اآلثار اليت تراها مناسبة يف العقود اليت          الروماين ذاته، تدور حول املطالبة بإعطاء اإلرادة سلطانا مطل        
ينشئها الناس، ودومنا حدود إال حدود املصلحة العامة، ومع مغاالة واضحة يف تقدير هذا املبدأ، بل جـاء يف                   

، بل )٢())ن تعاقدإذا متّ االتفاق، فكل ما اتِفق عليه، يقوم مقام القانون مل((: القرن السابع عشر امليالدي من يقول
من قانونه، وهي تنص على أن العقد إذا ما متّ شرعا، يقوم مقـام              ) ١١٣٤(أدجمها املشرع الفرنسي يف املادة      

  .)٣(القانون ملن تعاقد

فيما بعد رد فعل على ذلك الرد، فانتكس مبدأ السلطان املطلق لإلرادة، أمام من نـادى              هذا إىل أن نشأ     
ييد هذه اإلرادة إىل أقصى حدود، وذلك على أثر التطور االقتصادي اهلائـل يف           من األوروبيني أنفسهم مببدأ تق    

أوروبا، والذي نشأت على أثره مبادئ اقتصادية اجتماعية، حتد من سلطة الفرد وحريته لـصاحل اجلماعـة،                 

                                                 

ان يسمح  مل يكن لإلرادة سلطان يف القانون الروماين، وإمنا كان للعقود قوالب قانونية يلتزم ا طرفاها، دون سلط)١(
هلما حبيز، ورغم تطور القانون الروماين إال أنه بقي حمافظا على مبدئية تلك القوالب، فكانت احلرية املعطاة لإلرادة فيما بعد 

  ).٣٢-١/٣١(املوجز يف شرح القانون املدين، لعبد ايد احلكيم، : تدور يف تلك القوالب؛ ينظر
  ).١/٩٦( نظرية العقد، لعبد الرزاق السنهوي، )٢(
  ).١/١٠١(، وينظر املرجع نفسه، )١/٩٦هامش ( كما ذكر ذلك الدكتور السنهوي، يف كتابه نظرية العقد، )٣(



 ١٢٤

 هـؤالء   فانتكس مبدأ السلطان املطلق لإلرادة، لصاحل املبادئ االشتراكية تلك، حىت نقض بعض املغالني مـن              
  .سلطان اإلرادة ذاته، وأرجعوه برمِته إىل اعتبارات اجتماعية

ولكن هذه األفعال والردود عليها مل تستقر إال أخريا، بفعل التوازن الذي انتبه إليه القانونيون يف العصور                 
 يشرع هلا املشرعون    املتأخرة، وكان هلذا التوازن دعاة رأَوا الرجوع إىل سلطان اإلرادة، لكن يف حدود معينة،             

ما يصح منها وما ال يصح، مستندين يف ذلك كله على رؤيتهم للمصلحة العامة والنظام واآلداب، مع توسـع                   
  .أعطاه هؤالء املشرعون لسلطان اإلرادة يف التعامالت املالية، وتضييق رأوه فيما يتعلق باألحوال الشخصية

ء القانون العام واآلداب واملصلحة العامة، حىت رأى بعض فقهـاء           إن سلطان اإلرادة استقر أخريا يف ضو      
  .)١(القانون املعاصرين أن العقد احلر، ورغم ذلك التعادل املشار إليه، إال أنه يتجه إىل أن يكون عقدا موجها

يف ((: الـسنهوري واخلالصة أن القانون يعترف بسلطان اإلرادة كمبدأ عام، غري أنه حيصره، كما يقول              
٢))(دائرة معقولة، تتفق فيها اإلرادة مع العدالة، ومع الصاحل العام(.  

أما القانون املدين األردين فقد أخذ مببدأ الفقه اإلسالمي يف حرية اإلرادة العقدية ومداها؛ فهو مل خيالف                 
 األردين للعقد، يبني   جممل ما يقرره الفقه اإلسالمي يف هذا الشأن، إذ إن التعريف الذي مضى يف القانون املدين               

 منه، وإن كان قيد اإلرادة ٩٠لعاقدين، كما هو يف املادة    سلطان اإلرادة، من خالل تأكيده على توافق إراديت ا        
 مـن   ١٦٣ا قيدان واردان يف املـادة       بأن يكون حملّ العقد قابال له، وكذا قيده مبا ال خيالف النظام العام، ومه             

  .القانون املدين األردين

أما قابلية احملل للعقد، ففي املذكّرة اإليضاحية للقانون املدين األردين بيان ملقصوده، ففيهـا أن املقـصود          
ورود ي يف الشرع عن مثل هذا العقد، كأن ينهى الشرع عن أكل أمـوال               : األول: يدور حول أمور ثالثة   

 مبنع املسلم من بيع اخلمـر واخلرتيـر؛   الناس بالباطل، فالعقد الذي يتضمن مثل هذا باطل؛ وكأن يأيت الشرع         
أن يكون احملل مما مينع الشرع امتالكه وبيعه، ألجل أن بيعه يتناىف مع حكمة إجياده للحيـاة، فيمنـع          : والثاين

بيعه، كما هو معروف يف حكم بيع املسجد، إذ املسجد وقف هللا، فال ملكية ألحد عليه؛ وكمنع بيع األـار                    
 مع طبيعة األغراض املشروعة فيها؛ وبناء عليه، فليس ما تقدم ها هنـا              هاة، يتناىف بيع  والبحار، فهي ملكية عام   

 عليه، كأن يبيع إنسان مسكا يف مـاء، أو          اأن يكون الشيء املعقود عليه مما ليس مقدور       : والثالثحمالّ للعقد؛   
بأنه بيع لشيء تتفق فيه عالقة طريا يف هواء، وما شابه هذا كلّه؛ ووصفت املذكّرات اإليضاحية مثل هذا البيع،              

                                                 

، والوجيز يف شرح القانون املدين )٣٦-١/٣٢(املوجز يف شرح القانون املدين، لعبد ايد احلكيم، :  ينظر للتوسع)١(
  ).١١١-١/٨٥(نظرية العقد، لعبد الرزاق السنهوري، : ملزيد من التوسع، وينظر )٤٣-٤١(األردين، لياسني اجلبوري، 

  ).١/١١١( نظرية العقد، لعبد الرزاق السنهوري، )٢(



 ١٢٥

البائع باملبيع، مع عالقة املشتري به، فليس البائع بأوىل من املشتري بالطري يف اهلواء، إذ ملكية أحدمها لـه، أو                    
  .)١(عدمها، تلتقي مع حال اآلخر بالنسبة إليه

 ؛)٢(ا جممل قواعده التشريعية  ويصح حتديد النظام العام باملصلحة العامة، وباملبادئ األساسية اليت يقوم عليه          
 التشريع اإلسالمي، غـري     مبادئال يبعد توافق فكرة النظام العام مع ما يقرره الفقه اإلسالمي يف جمتمع يعظّم               ف

حينما ختتلف املفاهيم، وتتجاىف مـع أصـول        وذلك  أنه يخشى اختاذ هذا املبدأ للخروج عن أصول الشرع،          
، غري أـا  )٣(حية للقانون املدين األردين أن فكرة النظام العام فكرة مِرنة        الشرع، وقد ذكرت املذكّرات اإليضا    

مع ذلك، حمصورة بعدم املساس بنصوص القانون، اليت ال تزال متنع الربا يف القرض مثال، كما نصت عليه املادة       
  .نفسهمن القانون ) ٦٤٠(

  اأمرلكن ِرد على حرية التعاقد يف القانون املدين         ا هامر إلزام مالك السيارة بتأمينـها،         ياألردين، فهو يقر
أما مـسألة   ؛  )٤(ليخرج هنا عن مبدأ حرية اإلرادة وسلطاا القاضي بعدم اإلكراه على عقد ال يريده العاقدان              

آخر متاما، وهو خارج عن موضوع هذا البحث؛ غري أن مسألة اإلكراه على عقد دون تراض                التأمني، فمجاهلا   
ضوع هذا البحث، ويف تقديري، فرعاية املصلحة يف الشرع، فيما إذا جاز التأمني، تسمح مبثل               هو جزء من مو   

  .)٥(هذا اإللزام، وهو أشبه بالبيع على الغري يف حالة احلجر يف الفقه اإلسالمي

رادة لتتـسع  إن ما مضى يدور حول سلطان اإلرادة يف القانون، وال بد من إمتام احلديث عن سـلطة اإل           
القانون األردين مل يبعد إمجاال عما قرره الفقه احلنفي من ضوابط الشروط الصحيحة، لطة االشتراط؛ فلبحث س

وذا يكون القانون األردين قد أخذ بتوسيع دائرة االشتراط، وإعطاء العاقدين سلطة واسعة فيه، على ما مضى                 
سلطة االشتراط، بسبب أخذه بالعرف اجلاري، ما مل        ِذكره من اعتبار الفقه احلنفي يف طائفة العلماء املوسعني ل         

  .يِرد نص خاص فيما هو جاٍر، ليمنعه

 يقترن العقد بـشرط يؤكـد     أن جيوز   -١((:  منه على أنه   ١٦٤فقد نص القانون املدين األردين يف املادة        
 أو ، العاقـدين  حدأل يقترن بشرط فيه نفع      أن كما جيوز    -٢؛   جرى به العرف والعادة    أو ، يالئمه أو ،مقتضاه

                                                 

  ).١٦٨-١/١٦٧( املذكِّرات اإليضاحية للقانون املدين األردين، )١(
  ).٢٤٤-٢٤٢( الوجيز يف شرح القانون املدين األردين، لياسني اجلبوري، )٢(
  ).١/١٦٨(ات اإليضاحية للقانون املدين األردين،  املذكِّر)٣(
  ).٤٦( الوجيز يف شرح القانون املدين األردين، لياسني اجلبوري، )٤(
؛ وأجازه )٣/١٣٥٣(اهلداية، للمرغيناين، : ، إذ منع من بيع مال احملجور عليه، ينظر� يف املسألة خالف أيب حنيفة )٥(

  ).٢/٢٩٧(بن عبد السالم، قواعد األحكام، للعز : اجلمهور، ينظر



 ١٢٦

 ما مل يكن الـشرط  ، لغا الشرط وصح العقدوإال ، اآلدابأو خيالف النظام العام    أو ، ما مل مينعه الشارع    ،للغري
  .))أيضا التعاقد فيبطل العقد إىلهو الدافع 

ويف املذكّرات اإليضاحية للقانون املدين األردين أن صريورة الشرط الغيا، مع إبقاء العقد صحيحا، هـو                
، وواضـح   )٢(؛ ومنه يتبني أن القانون املدين األردين متأثر بالفقه اإلسالمي يف مادته املذكورة            )١(ذهب احلنفية م

تأثّره يف الفقرة األوىل من تلك املادة بالفقه احلنفي، ذلك أن الفقه احلنفي هو وحده الذي جييز الشرط الـذي                    
تحدث عن عقد فيه مصلحة ألحد العاقـدين، أو         ت يانية، فه جتري به العادة على ما تقدم بيانه؛ أما الفقرة الث         

  .لغريمها؛ ما مل مينعه الشارع، أو خيالف النظام العام واآلداب

أما نصه على جواز شرط فيه مصلحة ألحد العاقدين، فهو أيضا متأثر بالفقه اإلسالمي مبذاهبه مجيعهـا،                 
وال نعلـم يف  ((: اط ملصلحة العاقدين ولصاحل مقتضى العقـد       قولَه يف االشتر   ابن قدامة وقد سبق أن نقلت عن      

ىل قـول احلنفيـة يف مـصلحة    إ؛ رغم أن النصوص اليت مضى نقلها ال تشري     )٣))(صحة هذين القسمني خالفا   
العاقدين، وإمنا إىل قول املالكية واحلنابلة؛ لكن قواعد احلنفية ال تأباه، بناًء على أصلهم يف األخـذ بـالعرف                   

  .ي، فالقانون أحد روافد العرف، إذ به يتعامل الناس فيصري قراره عرفااجلار

نص القانون على االشتراط ملصلحة الغري، فليس مصدره فيه الفقه اإلسالمي، وإمنـا الفقـه الغـريب                 أما  
لفرنسي، الروماين، فالفقه الروماين هو أول قانون يصحح اشتراط مصلحة لغري املتعاقدين، وتوسع فيه القضاء ا              

أن يتربع إنسان ِبٍة إلحدى اجلامعات، على أن يؤدى ريـع         : ، ومن أمثلته  )٤(وأخذت به مجيع القوانني العربية    
؛ وكذلك اشتراط بائع الدار سكناها لغـريه مـدة مـن            )٥(املال املوهوب جائزة سنوية ترصد ألوائل الطلبة      

 يف هذا االشتراط ضري يف الفقه       وليسري يف القانون؛    ب الشرط ملصلحة الغ   ؛ وغري ذلك مما يدخل يف با      )٦(الزمن
اإلسالمي، فعلى حسب املذهب املالكي ميكن مثله بشرط عدم وقوع غرر، أو أن يؤول إىل فساد أو ربا ومـا       

 ال تأباه، على ما تقدم من توسيعه لدائرة االشتراط جريا وراء العرف والعادة بشروطها؛               نفيةشابه؛ وقواعد احل  
  .قه احلنبلي ال تأباه أيضا، على ما مضى تفصيلهوقواعد الف

                                                 

  .، ونصت املذكرات أيضا أنه مذهب ابن أيب ليلى)١/١٧٢( املذكِّرات اإليضاحية للقانون املدين األردين، )١(
  .)٢٤٨( األردين، لياسني حممد اجلبوري،  املوجز يف شرح القانون املدين)٢(
  .)٤/٢٨٦( املغين، البن قدامة، )٣(
  .)٢٧٥(ر احلقوق الشخصية، لعدنان إبراهيم السرحان، ونوري محد خاطر،  شرح القانون املدين، مصاد)٤(
  .)١٧٦( شرح القانون املدين، مصادر احلقوق الشخصية، لعدنان إبراهيم السرحان، ونوري محد خاطر، )٥(
  .)٢٥٠( األردين، لياسني حممد اجلبوري،  املوجز يف شرح القانون املدين)٦(



 ١٢٧

ونص املادة على ضوابط الشرط، وأا جيب أال ختالف الشارع، آٍت من الفقه اإلسالمي إن كان املقصود  
، غري )١( يف تفسري املذكرات اإليضاحية هلذا التعبري يبدومبادئ الشريعة اإلسالمية؛ وهو كذلك، كما       : بالشارع

صدر، إذا كان املقصود بالشارع هو ذات القانون ومبادئه، وهو األوىل يف تفسري مادة قانونية؛               أنه سيختلف امل  
  .)٢(لكن مثل هذا التخوف قد يزول، إذا علم أن القانون املدين األردين أُسس أصال على الفقه اإلسالمي

ام العام، فهو كالم فضفاض، يتسع      وأما نص املادة املذكورة على منع الشرط املنايف لآلداب العامة والنظ          
اشتراط : ومن أمثلة الشروط املنافية لآلداب العامة والنظام العام       سب اآلداب العامة والنظام العام؛      أو يضيق حب  

  .)٣(املتعاقدين على إقامة عالقة جنسية غري مشروعة، أو اشتراطهما إلمتام عقدمها إقامة ناٍد للقمار

                                                 

  ).١٦٤(، و)١٦٣(،عند شرحها للمادتني)١/١٧٢(،و)١٦٨-١/١٦٧(انون املدين األردين،  املذكِّرات اإليضاحية للق)١(
  . تقدم تفصيله يف أحد هوامش املطلب الثالث من املبحث األول يف الفصل األول، وهو الذي تقدم فيه تعريف العقد قانونا)٢(
  .)٢٥٠( األردين، لياسني حممد اجلبوري، املوجز يف شرح القانون املدين )٣(



 ١٢٨
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سأدخل هنا يف مقصود البحث ِبرمِته، أي يف الشرط اجلزائي، فمسائله هي مقصوده؛ وال بد من احلديث                 
عنه يف القانون أوال، ذلك أنه اصطالح قانوين أصال، وجاء عرب ذلك التطور يف التعامل البـشري يف جانبـه                    

 وليبني أحكامه؛ فإذا متّ االنتهاء من احلديث القـانوين بـشأنه،            املتعلق بالعقود، وجاء القانون ليكيف وضعه،     
  .فسأتقدم حنو تكييفه الفقهي، ألرى مدى سعة الفقه للحديث عن مثله

  :وذا سيكون هذا الفصل يف مبحثني اثنني

  .الشرط اجلزائي يف القانون: املبحث األول

  .الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي: املبحث الثاين



 ١٢٩
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تقدم يف فقرة قريبة أن الشرط اجلزائي اصطالح قانوين، وقد أدى إىل اعتباره ما حلظه القانونيون قدميا من                
حاجة إىل دفع طريف العقد إىل إمتام ما اتفقوا عليه، وسيأيت تفصيل هذا إن شاء اهللا تعاىل؛ فاحلاجة التعاقدية هي       

  .ني الشرط اجلزائي ومتعلَّقاتهما دفع إىل تقن

  :التاليةالتسعة وها هنا، سأذكر أهم ما يتحدث عنه القانون يف مسائل الشرط اجلزائي، يف املطالب 

  .تعريف الشرط اجلزائي يف القانون: املطلب األول

  .طبيعة الشرط اجلزائي: يناملطلب الثا

  . يف القانونالسياق الذي جيري فيه حبث الشرط اجلزائي: الثالثاملطلب 

  .الشرط اجلزائي اتفاق تابع وليس قائما بذاته: الرابعاملطلب 

  .الشرط اجلزائي تابع للقدرة على تنفيذ االتفاق األصلي: اخلامساملطلب 

  .شروط استحقاق الشرط اجلزائي: دساملطلب السا

  .مزايا الشرط اجلزائي: السابعاملطلب 

  .من صور الشرط اجلزائي: الثامناملطلب 

  .من النظام العام: صالحية احملكمة يف تعديل االتفاق: طلب التاسعامل

  



 ١٣٠
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؛  يف املطلب الثالـث    كما سيأيت التنفيذ بطريق التعويض،    : يبحث الشرط اجلزائي يف القانون حتت عنوان      
  .فالتعويض هو حمور الشرط اجلزائيديلة؛ وعلى هذا، فالتنفيذ غايته األصلية، غري أن التعويض هو غايته الب

مبلغ من النقود يدفعه املدين إىل الدائن، تعويضا للدائن عن عـدم قيـام              ((هو  على هذا   الشرط اجلزائي   و
 بـه إىل    يديؤ حيصل من املَدين خطأ      قد؛ والتنفيذ بطريق التعويض ناشئ من أنه        )١))(املدين بتنفيذ التزامه عينا   

، أو إىل تأخريه، أو إىل اإلخالل مبا اتفق عليه من املواصفات، فإذا وقع شيء من هذا، التجأ                   العيين ذعدم التنفي 
  .يضالدائن إىل طلب التنفيذ بطريق التعو

الشرط اجلزائي، ويسمى يف القانون اللبناين بالبنـد  : تعويض اتفاقي، وهو ما يسمى  وهذا ما يوصف بأنه     
، وله تسميات أخرى، كـاجلزاء االتفـاقي، واجلـزاء التعاقـدي،            )٢(ن الفرنسي اجلزائي، نقال منه عن القانو    

  .)٣(والتعويضات اجلزائية

هذا، وال بد من بيان أن تسمية الشرط اجلزائي شرطا، آتية من جهة أنه يأيت على شاكلة بنود يتفق عليها           
، نة فيه، فهو اتفاق بني املتعاقـدي ، ويفهم من هذا، أن كلمة الشرط ليست الزم        )٤(املتعاقدان، ويتضمنها العقد  

يتضمن بنودا، هذه البنود توصف بأا اشتراطات، ومن ها هنا بدت تلك املناسبة يف تسميته شرطا جزائيـا،                  
  .ومن ها هنا أيضا، بدى تعدد تسميته، على ما تقدم

ـ                دا؛ ولـذلك   على كل حال، سيدور حبثي ها هنا حول الشرط اجلزائي يف القانون املدين األردين حتدي
  هل يوجد له فيه تعريف؟: فسأنظر أوال

، وكل ما ورد فيه حديث عن تعويض اتفاقي         )٥(مل يِرد يف القانون املدين األردين تعريف للشرط اجلزائي        
سابق أو الحق، وهذا التعويض االتفاقي هو ذاته الشرط اجلزائي، وهو ما سيهدي إىل حترير تعريف له حسب                  

  .. القانونعناصره وضوابطه يف ذلك

                                                 

، نشره موقع )٦( آثار الشرط اجلزائي يف القانون املدين األردين، حملمد وليد العبادي، وأمحد عبد الكرمي أبو شنب، )١(
  .http://www.arablawinfo.comالدليل اإللكتروين للقانون العريب، 

التعويض (، والشرط اجلزائي )٤٦٩( النظرية العامة للموجبات والعقود يف الشريعة اإلسالمية، لصبحي احملمصاين، )٢(
  ).٦٤(يف القانون املدين األردين، لفؤاد صاحل موسى درادكة، ) االتفاقي
  ).٦٤(يف القانون املدين األردين، لفؤاد صاحل موسى درادكة، ) التعويض االتفاقي( الشرط اجلزائي )٣(
  ).٤١٣( املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، عبد الودود حيىي، )٤(
، نشره موقع )٣( آثار الشرط اجلزائي يف القانون املدين األردين، حملمد وليد العبادي، وأمحد عبد الكرمي أبو شنب، )٥(



 ١٣١

 ، الـضمان  ما قيمـةَ  دا مقد  حيد أنين   جيوز للمتعاقد  -١((:  من القانون املدين األردين    ٣٦٤ورد يف املادة    
 األحوال، وجيوز للمحكمة يف مجيع      -٢القانون؛   أحكام مع مراعاة    ، يف اتفاق الحق   أو ،بالنص عليها يف العقد   

 باطال كل اتفاق  ويقع، مبا جيعل التقدير مساويا للضرر  ،التفاقل يف هذا ا   دع ت أن ،حد الطرفني أبناء على طلب    
؛ إن هذا احلكم الوارد يف القانون األردين، يسمح لتصور مفهوم الشرط اجلزائي فيه، وهو أنـه                 ))خيالف ذلك 

يدور حول اتفاق العاقدين سابقا أو الحقا، على قيمة ضمان اإلخالل بالعقد من جهة أحدمها لآلخر، مع ترك             
؛ وهو مفهـوم يـستجمع      ، بناء على طلب أحد الطرفني     األمر للمحكمة أن تقرر عدالة هذا التقدير أو عدمها        
  .عناصر التعريف لو شاء القانون أن جيعل له تعريفا

اتفاق سابق وتابع، على مقدار التعويض ((: وعرفه الباحث فؤاد درادكة يف أطروحته للجامعة األردنية بأنه  
، وهو تعريف معقول    )١))( الطرفني املتعاقدين، عند عدم تنفيذ أحدمها اللتزامه، أو تأخره فيه          الذي يستحقّه أحد  

عند إخالل أحـدمها  : عند عدم تنفيذ أحدمها اللتزامه أو تأخره فيه، بعبارة: ومقبول، غري أين أقترح تغيري قوله   
  .خالفة املواصفات املتفق عليهااإلخالل بالتأخري، واإلخالل مب: بالتزامه، فهي عبارة كافية، وتشمل

املعـىن إمجـاال، إال أن      يف  وتعريف درادكة أوىل من تعريف الدكتور زكي الدين شعبان، رغم اتفاقهما            
  .)٢(الدكتور شعبان مل جيعل االتفاق الالحق عنصرا يف التعريف، بل اكتفى فيه بأنه اتفاق سابق
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بيعة الشرط اجلزائي مهمة، إذ بناًء على هذه الطبيعة، تكتمل صورته، لتسهم يف حتديـد               والبحث عن ط  
إنه تعويض، : وثالثإنه ديد، : وآخرإنه عقوبة،  : أحكامه؛ وقد اختلف القانونيون يف حتديد طبيعته، بني قائل        

؛ هـذا،   )٣(كل قوٍل قائلٌ بـه    جمرد اتفاق؛ ومثة أقوال أخرى؛ ول     من وصفه بأنه     إنه عقد تأمني، و    مثة من قال  و
وتكاد تدور أهم األقوال يف طبيعته بني أن يكون عقوبة، أو أن يكون تعويضا، مع عدم افت القول برائحـة                    
التهديد اليت تكتنفه، إذ هو بعد وقوع اخللل تفوح منه تلك الرائحة وال بد؛ ويظهـر مـن كـالم العالمـة                      

  .)٤(بيعة تعويضية أنه يرجح أن الشرط اجلزائي ذو طالسنهوري
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  ).٦٣(ة، يف القانون املدين األردين، لفؤاد صاحل موسى درادك) التعويض االتفاقي( الشرط اجلزائي )١(
الشرط اجلزائي يف الشريعة والقانون، له أيضا، نشرته ، و)١٦١( نظرية الشروط املقترنة بالعقد، لزكي الدين شعبان، )٢(

  .م١٩٧٧هـ، يونيو ١٣٩٧، رجب )٢(جملة احلقوق والشريعة، جامعة الكويت، السنة األوىل، العدد 
  ). ٩٩-٩٣(نون املدين األردين، لفؤاد درادكة، يف القا) التعويض االتفاقي(الشرط اجلزائي :  ينظر)٣(
  .)٢/٨٦٥(الوسيط، للسنهوري،  )٤(



 ١٣٢

أن طبيعة الشرط اجلزائي تبدأ اتفاقية تعويضية، وتنتـهي بكوـا           : والذي يبدو يل أنه األظهر يف املسألة      
التعويض عن ضرر حتقق؛ فهي ذا تبدأ ثنائيـة         استخدام التهديد باالتفاق من أجل      اتفاقية ديدية، هادفة إىل     

 عن سلطان اإلرادة احلرة يف إنشاء العقود والشروط،         ن كوا صادرةً  الطبيعة، لتنتهي ثالثية الطبيعة، وال بد؛ إ      
يسمح هلا بأن تكون اتفاقية؛ وكوا ذات مقصد تعويضي بداية واية، يسمح هلا بوصفها تعويضية؛ وكـون                 
ـ           ديدها، مع نزوٍع نفسي عنده للتخلص من آثارها، يسمح بوصفها يف النهاية بأ ا اجلانب املُِخلّ واقعا حتت

  .ديدية؛ غري أنه يالبسها يف اية املطاف وصف العقوبة، إذا مت اإللزام ا
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 يف سياق حبث طرق تنفيذ االلتزامات، فهو ميثّل إحدى طريقتني لتنفيـذ             يأيت الشرط اجلزائي يف القانون    
لتزم إما أن ينفّذ التزامه عينه، بأن يقوم بالعمل الذي التزم به؛ وإما أن يكون تنفيذُه اللتزامه                 االلتزام قانونيا، فامل  
  .، والتعويض هو غاية فكرة الشرط اجلزائي)١(عن طريق التعويض

، اليت تنص علـى االتفـاق املـسبق أو    )٣٦٤(وكذلك هو يف القانون املدين األردين فلقد نصت مادته        
  .قدار التعويض حتت عنوان التنفيذ بطريق التعويض، وذلك ضمن مواد أخرىالالحق على م

: الثانيـة التعويض عن طريق القضاء، بأن يقدره القاضـي؛         : األوىل: نولتقدير التعويض طرق يف القانو    
ـ : الثالثةالشرط اجلزائي؛   : التعويض باالتفاق املسبق، وهو ذاته التعويض االتفاقي، وهو أيضا ما يسمى           دير تق
  .)٢(التعويض عن طريق القانون، وهو ما يتعلق بالتحديد القانوين لسعر الفائدة

 الثالث، سوى ما سرياه القارئ من حبث التغرمي على مطـل            هذا، ولن تبحث الدراسة النوع األول وال      
، أي الدين، وهو ليس ذاته النوع الثالث، كما سيتضح أثناء البحث؛ وإمنا ستبحث الدراسـة النـوع الثـاين          

  .التعويض االتفاقي

والعربة يف االتفاق على الشرط اجلزائي، هو االتفاق األصلي، الذي يتمثّل يف متابعـة العمـل والتنفيـذ        
وتصحيح املواصفات حىت تكون طبق االتفاق، فإذا مل ميكن ذلك، فثمة مندوحة يف الشرط اجلزائـي، قـال                  

                                                 

  .)٧١٩-٢/٧١٨(الوسيط، للسنهوري،  )١(
  ).٣٩٧(املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، عبد الودود حيىي، : ؛ وينظَر)٢/٨٢٥(الوسيط، للسنهوري،  )٢(

ن كثريا من األمثلة اليت ذكرها العالّمة السنهوري هلذا التعويض القانوين هذا، وليس مقصود الفائدة هنا حمصورا بالربا، فإ
ليس هلا صلة بالربا، كالتقدير القانوين يف التعويض عن إصابات العمل، وكالتقدير القانوين يف التعويض عن خماطر احلروب 

: يض، كما ذكر السنهوري نفسه؛ ينظربالنسبة للسفن، غري أن الفائدة مبعىن الربا، تدخل يف هذا الطريق من طرق التعو
  .)٨٨٢-٢/٨٨٠(الوسيط، للسنهوري، 



 ١٣٣

فهو ليس بالتزاٍم ختيريي، ألن الدائن ال يـستطيع  ((: اجلزائي عن الشرط عبد الرزاق السنهوريالعالمة القانوين  
أن خيتار بني االلتزام األصلي والشرط اجلزائي، فيطلب تنفيذ أيهما، بل هو ال يستطيع أن يطلـب إال تنفيـذ                    

نفيذ،  الت القدرة على ؛ فالتنفيذ ملقتضى العقد هو األصل، حىت إذا اخنرمت          )١())االلتزام األصلي، ما دام هذا ممكنا     
  .جاء الشرط اجلزائي ليقرر التعويض

والشرط اجلزائي خيتلف عن الصلح، إذ الصلح تابع لوقوع نزاع، خبالف الشرط اجلزائي، فهو احتيـاط                
  .)٢(للرتاع حىت ال يقع، وإن وقع، كان يف الشرط اجلزائي ما يوضح طريق حلِّه
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وتكييفه القانوين أنه التزام تابع ((:  عن الشرط اجلزائي  السنهوريعبد الرزاق   قال العالّمة القانوين الدكتور     
أن العربة هي بااللتزام األصلي، وليست بالشرط اجلزائي؛ : األول: ، ويترتب على هذا أمران)٣())ال التزام أصيل

  .)٤(شرط اجلزائي، دون العكسإذا بطل االلتزام األصلي، بطل معه ال: والثاين

وهذا يعين أنه ال ميكن أن يقوم إال على أساس اتفاق سابق على عمل ما، يتمثّل التزاما به، فدون االتفاق                    
السابق، يكون الشرط اجلزائي قائما على ال شيء، إذ هو تابع التفاق أصيل، واحتيـاط لتنفيـذه، وضـمانٌ               

لى التعويض عن أمر غـري موجـود        اق سابق، فال يتصور االتفاق ع     للمحافظة على بنوده، فلو مل يكن مثة اتف       
  .أصال

وألجل هذا الذي تقدم، فإنه إذا كان الشرط اجلزائي تعويضا عن عدم التنفيذ، فال يستحق إذا متّ التنفيذ،                  
تنفيذ، بـل   ولكن إذا كان عن التأخر فيه، فيستحق إذا حصل التأخر فعال، فال جيتمع مع التنفيذ عقوبة عدم ال                 

  .فق شروط الشرط اجلزائي اآليت ذكرهاو؛ وذلك )٥( التأخر فيهبةجيتمع معه عقو

وبناء على هذا، فإن املطالبة إمنا تكون باالتفاق األصلي، املتمثّل التزاما ما، بني متعاقدين، فال يـستطيع                 
  .)٦(الدائن املطالبة بالشرط اجلزائي، إذا أمكنت املطالبة باالتفاق األصلي

                                                 

  .)٢/٨٦١( الوسيط، للسنهوري، )١(
  .)٢٢١(املصارف اإلسالمية واملؤسسات االقتصادية، لوائل عربيات، :  ينظر)٢(
عبد الودود حيىي، املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، ل: ؛ وينظَر)٢/٨٦٠(، و)٢/٨٥٤( الوسيط، للسنهوري، )٣(
)٤١٥(.  

  .)٤١٦(املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، لعبد الودود حيىي، : ؛ وينظَر)٨٦٤-٢/٨٦٠(الوسيط، للسنهوري،  )٤(
  .)٨٥٤هامش /٢(الوسيط، للسنهوري، :  ينظر)٥(
  ).٤١٥( املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، عبد الودود حيىي، )٦(
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تبني مما سبق أنه ال يلجأ إىل التعويض وفقا للشرط، إال إذا تعذّر تنفيذ االتفاق، ومثـة مـسألة ذكرهـا             
 احملل  ، مل تِرد عنده عند حبث الشرط اجلزائي، وإمنا وردت عندما حبث حملَّ االلتزام، وكون              السنهوريالدكتور  

ممكنا، وهو أحد شروط حمل االلتزام، وهي أنه قد يلتزم إنسانٌ بعمل ال يطيقه، أو ال ميلك أدواته، أو يلتـزم                     
بعمل فين يستحيل عليه القيام به، ففي هذه احلاالت يصح االلتزام قانونا، غري أن امللتزم يربأ من االلتزام يف هذه             

ملن التزم له؛ إال أن يكون فقد املقدرة لقوة قاهرة، كأن يكـون             احلالة، وهو مكلّف حسب القانون بالتعويض       
؛ وقال  )١(قد التزم بعمل صورة، غري أن يده قطعت بعد االلتزام، فها هنا يربأ من االلتزام، وال يكلّف بالتعويض                 

ستحال أما إذا كان املصور مل يستحضر ما يستدعيه العمل من أدوات يف الوقت املناسب، حبيث ا        ((: السنهوري
؛ إن قانون العدالة ال يسمح ملن تعذّر عليه         )٢))(عليه العمل بعد ذلك، فإنه يكون مسؤوال عن التعويض لتقصريه         
  .التنفيذ، ألجل فقدانه املقدرة بعد ملكه هلا، من تعويض رب العمل

لها؛ ففي املـادة    وليس يف القانون املدين األردين ِذكر هلذه املسألة، أو لشبيهاا؛ غري أن روحه تسمح مبث              
يضمن املقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان بتعديه، أو تقصريه، أم                 ((: ه من )٧٨٦(

؛ إن قول القانون األردين بانتفاء الضمان إذا        ))ال؛ وينتفي الضمان إذا جنم ذلك عن حادث ال ميكن التحرز منه           
عدم تضمني  مح بالقول إن روح هذا القانون تفسح الباب أمام          جنم الضرر عن حادث ال ميكن التحرز منه، يس        

 املقدرة على التنفيذ لقوة قاهرة، كالصورة اليت ذكرها السنهوري، وهي قطـع يـد               همن مل ينفّذ بسبب فقد    
  .املصور الذي تعهد بتصميم صورة ما، واحلال أن يده هي األداة الوحيدة للتصوير
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ـ  ،عبد الرزاق السنهوري  القانوين الدكتور    ذكره العالمة    شروط استحقاق الشرط اجلزائي عنوانٌ      عالا ج
  :)٣(حتته أربعة شروط

فإذا مل يقع منه خطأ، كأن تأخر نتيجة خطأ من صاحب العمل مـثال يف  : وقوع اخلطأ فعال من امللتزم     -١
ستحقاق ها هنا على املقاول، بل قد يكون االسـتحقاق          دفع قدر مستحق من املال إلمتام العمل، فال ا        

 .على صاحب العمل

                                                 

  ).١/٤٦٧(عبد الرزاق السنهوري،  نظرية العقد، ل)١(
  ).١/٤٦٧( نظرية العقد، لعبد الرزاق السنهوري، )٢(
، ويالحظ أنين تصرفت يف عباراته، وأضفت بعض )٨٦٠-٢/٨٥٥(الوسيط، للسنهوري، :  أخذت هذه الشروط عن)٣(

  .)٣٩٨(املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، لعبد الودود حيىي، : التوضيحات؛ وينظَر أيضا
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فإذا مل يقع ضرر فعال فال تعويض، إذ جممل فكرة الشرط اجلزائي قائمة علـى               : شرط حصول الضرر   -٢
حصول الضرر فعال، خبالف ما وقع من القضاء الفرنسي، الذي ألزم باستحقاق الشرط اجلزائي، حـىت          

؛ غري أن القضاء املصري أخذ بشرط إثبات وقوع الضرر حىت يستحق ما اشترط    لو مل يثبت وقوع ضرر    
اليت نصت أن التعويض االتفاقي ال      ) ٢٢٤(عليه جزائيا، وهو ما أخذ به التقنني املدين املصري يف مادته            

 .)١(يكون مستحقا إذا أثبت املدين أن الدائن مل يتضرر

يض بأي ضرر يقع على الدائن، بل يشترط أن يكون الضرر           فال ميكن فرض التعو   : شرط عالقة السببية   -٣
 .ناجتا عن خطأ املدين ذاته

  .)٢(فعلى الدائن تنبيه مدينه حبصول اخلطأ أو التأخري، ويطالبه بااللتزام  باالتفاق: شرط اإلعذار -٤

 نوع حتكّم   ا، وهو ما يعين أن إعماله يف ظل غيا        )٣(بغياب هذه الشروط  وال حملّ إلعمال الشرط اجلزائي      
تقتـضيه رقابـة   فإال األخـري   ال مربر له؛ هذا، وتبدو هذه الشروط منطقية تدل عليها فكرة الشرط اجلزائي،          

  .القضاء

غري أن هذه الشروط غري مذكورة يف القانون املدين األردين، سوى األخري منها، فقـد ذكرتـه املـادة                   
دين إال بعد إعذاره، أما الشروط الثالثة األوىل، فاحلق ، اليت نصت أن الدائن ال يتسحق التعويض من امل)٣٦١(

أن النص عليها غري واجب، إذ هي مفهومة تلقائيا، وميكن استخراج بعضها بسهولة من مواد أخرى؛ فـشرط            
وقوع اخلطأ من املدين أمر مفهوم، إذ أن فكرة التعويض قائمة أساسا على وقع خطأ منه أدى إىل ضرر استحق     

، من القانون املدين األردين، وذلك عندما جعل هذا القانونُ          )٣٦٠( اإلضرار مذكور يف املادة      تعويضا؛ وشرط 
القاضي خموال يف تقدير التعويض، وأنه يكون على قدر اإلضرار احلاصل من املدين يف حق الدائن، وكـذلك                  

  .دم النص عليه يف العقداليت نصت على تقدير القاضي للضمان يف حال ع) ٣٦٣(ذُكر هذا الشرط يف املادة 

كن فهمه على ضوء القواعد، فالتعويض      مي  لكن ويبقى شرط السببية، فلم يذكر يف القانون املدين األردين،        
 نشأ بغري سـبب    ليس مسؤوال عن التعويض عن خطأ     فضرر نشأ بسببه،    نتيجة  الذي يلزم به إنسان إمنا حيصل       

   .همن

                                                 

  .)٢/٨٥٧( الوسيط، للسنهوري، )١(
  ).٤٠٧-٣٩٨(املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، عبد الودود حيىي، :  يف تفصيل اإلعذار ينظَر)٢(
  ).٤١٥-٤١٤( املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، عبد الودود حيىي، )٣(
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  :)١(وضرورة الشرط اجلزائي آتية من مزايا ختصه وحده، أذكر منها ما يلي

١- ضمانة تنفيذ االلتزام عربوهي أساس مزاياه اليت دفعت القانون والفقه إىل األخذ به وإقراره: ه. 

من جهة تقييدمها أنفسهما ما يلزمهما نتيجة اإلخـالل، بعيـدا عـن             : يجنب املتعاقدين حتكّم القضاء    -٢
 .ديرات القضاء، إال يف حالة كون تقديرمها ملا يلزم زائدا عن احلد املعقولتق

هما خارجاً عن القضاء، مينحهما     يوهذا أمر بين، فإن حسمهما أمر نفس      : توفري الوقت وختفيف النفقات    -٣
 . أجر احملامنيبعد تعقّد إجراءات احملاكم، وغَالءالوقت والتخفيف املشار إليهما؛ خاصة 

 .ذلك أنه حيدد شكل التعويض وقدره: نازعات اليت قد تثور حول الضرر الواقعجينب امل -٤

سواء أكان رب العمل أم املقاول، يف حالة املقاولـة، ومثلـها            : حفظ حق الذي وقع التقصري يف جنبه       -٥
 .غريها؛ ويستطيع صاحب احلق عند جحود صاحبه إقامة دعوى مستندا على االتفاق ذاته

 .إذ يعلم الطرف املُخلّ أن اخلسارة تلحقه بإخالله، فيلتزم باالتفاق: ِزمةيزيد قوة العقد املل -٦

وهي أهم مزاياه يف تقديري، من جهة أا تتناغم         : اتفاق فكرة الشرط اجلزائي مع سعة سلطة العاقدين        -٧
 اليت  تناغما هائال مع ما قرره هذا البحث من سعة سلطة املتعاقدين يف االشتراط، وهي ناجتة عن الفسحة                

 .متلكها اإلرادة اإلنسانية، كما شاء اهللا تعاىل هلا، ما مل تنقض األصول

، وسيأيت تفصيل هذه    )٢))(إعفاء الدائن من عبء إثبات الضرر الذي يصيبه عند إخالل املدين بالتزامه           (( -٨
 .دائناملسألة يف حملها من البحث، وسيتبني كيف أن عبء اإلثبات يكون هنا على املدين، وليس على ال
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 عقود املعاوضات، وأذكر هنا بعضها، وعلى ضـوئها          مجيع دخلتكاد ت وصور الشرط اجلزائي عديدة،     
يتضح ما لدى فكرة الشرط اجلزائي من قدرة على احلضور يف كثري من عقود الناس، وِبصور عديـدة، مـع                    

ير مبلغ التعويض، وقد خيضع للعرف أو القضاء؛ وكذا، مالحظة عدم           مالحظة أن األصل هو االتفاق على تقد      

                                                 

، فقد ذكر مثاين مزايا، )٧٠-٦٧(املدين األردين، لفؤاد درادكة، يف القانون ) التعويض االتفاقي(الشرط اجلزائي :  ينظر)١(
  .واقتصرت على ست منها، وهي الست األوىل، وأضفت السابعة من عندي، وأشرت إىل مصدر الثامنة

اقتصادية حبوث فقهية يف قضايا :  صيانة املديونيات ومعاجلتها من التعثّر يف الفقه اإلسالمي، حملمد عثمان شبري، ضمن)٢(
  .صيانة املديونيات، واسم املؤلف، ورقم اجلزء والصفحة: ،وسيذكر هذا املرجع كما يلي)٢/٨٥٧(معاصرة، موعة مؤلفني، 
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ال يعين ذكـر هـذه الـصور        : حتمل املسؤولية يف اإلخالل الناتج عن الظروف القاهرة؛ مث مع مالحظة هامة           
  :رد التمثيلأذكرها وهذه بعض الصور ا أذكرها ألجل أن القانون يذكرها؛ بالضرورة أا مباحة شرعا، فأن

فاق سابق أو الحق يف عقد مقاولة على اإللزام بالتعويض ملن وقع مـن جهتـه التـأخر و اإلخـالل                     ات -١
 .)١(باملواصفات، لصاحل الطرف اآلخر

اتفاق متعهد توريد مع مصنٍع ما، أنه إذا مل يأته باآلالت اليت اتفقوا على استريادها يف الفترة املتفق عليها،                    -٢
 .مبلغا من املالأنه يدفع هلم، أو خيصمون عنه، 

تضمن الئحة مصنع ما شرطا على العمال أم إذا مل ينجزوا عمال ما يف وقت حمدد متفق عليـه، أو إذا                      -٣
 .)٢(أخلّوا باملواصفات املتفق عليها، أو اليت أمروا ا، فلسوف يخصم من راتبهم قدر ما

بينهما، فإن العربون الذي دفعه يـصري       اتفاق صاحب املصنع مع املستصِنع، أنه إذا ألغى عقد االستصناع            -٤
 .)٣(من حق املصنع، إذا كان قد باشر فعال بصناعته

اتفاق املستأجر واملؤجر على تعويض يناله مؤجر األرض الزراعية، يف حالة تأخر املستأجر يف إعادة األرض    -٥
 .)٤(املستأجرة خالية من الزراعة اليت زرعها فيها عن الوقت املتفق عليه

؛ وذكرت أولَ هذا املطلب أنه ال       )٥(قِرض مع املقتِرض بلزوم التعويض عن تأخره يف قضاء الدين         اتفاق امل  -٦
 .يلزم من ذكر صورة ما من هذه الصور كوا مباحة، بل هي للتمثيل واملناقشة اآلتية

  .)٦(وقته تأخري املدين لقسط أو أكثر عن عنداالتفاق على تعجيل األقساط يف بيع التقسيط قبل موعدها  -٧

                                                 

  . وسيأيت تفصيل القول يف هذه املسألة يف الفصل اخلامس،)٢/٨٥٧(صيانة املديونيات، حملمد عثمان شبري، : ينظر )١(
  ).٢/٨٥٨(ثمان شبري،  صيانة املديونيات، حملمد ع)٢(
يرى الدكتور السنهوري أن الشرط اجلزائي يشتبه بالعربون، لكن العربون ليس من بابه، فهو تعويض ِلحق العدول  )٣(

عن العقد، خبالف الشرط اجلزائي، فهو تعويض عن إخالل ترتب عليه ضرر؛ وكذا ال سلطة للقضاء يف ختفيض العربون، 
هذا، فقد جعلْته صورة من صور الشرط اجلزائي، فقد نقل الدكتور السنهوري يف الوسيط خبالف الشرط اجلزائي؛ ومع 

عن املذكرات اإليضاحية للمشروع التمهيدي للقانون املدين املصري، أنه ينظر يف حالة العربون إىل نية املتعاقدين، ) ٢/٨٦٥(
 تعويض اتفاقي جيوز انتقاصه؛ إنه يبدو أن مثة بعض التقاطعات هل أرادا بالعربون حتديد قيمة جزافية ال انتقاص منها، أو تقدير

  .بني الشرط اجلزائي والعربون، ولذا استحق أن يكون صورة من صوره، على األقل، حسب بعض التقاطعات
  ).٢/٨٥٨( صيانة املديونيات، حملمد عثمان شبري، )٤(
  ).٢/٨٥٨(صيانة املديونيات، حملمد عثمان شبري، :  ينظر)٥(
  ).٢/٨٥٨( صيانة املديونيات، حملمد عثمان شبري، )٦(
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                 ،وهـذا  صالحية احملكمة يف تعديل االتفاق بعد رفع أحد الطرفني قضية بذلك إليها، هو من النظام العام
ديل احملكمة االتفاق  من القانون املدين األردين، واليت نصت على جواز تع)٣٦٤(ظاهر يف البند الثاين من املادة    

التعويضي، وأن أي اتفاق مينع صالحية احملكمة يف هذا التعديل، هو اتفاق باطل، وبناًء عليه، فلو اتفقا علـى                   
مبلغ معني للتعويض، واتفقا أن احملكمة ال تتدخل فيه، فاتفاقهما باطل، ال مينع احملكمة من التدخل حني يطلب                  

  .نع الطلب، حبجة االتفاق على منع تدخل احملكمةمنها، فال ميلك الطرف املقابل م

أن ) ٢٢٤(وهذا الذي نصت عليه املادة املذكورة، هو ذاته ما نص عليه التقنني املصري، ففـي مادتـه                  
للقاضي سلطة ختفيض الشرط اجلزائي إذا كان مبالغا فيه بطلب من املدين، وأنه يقع باطال كل اتفاق خيـالف            

  .)١(هذا املقرر القانوين

ل، حىت ال يندفع الناس حنو الشطط؛ وكـذلك         والذي أراه أن العدالة تسمح للمحكمة ذا التدخ       هذا،  
  .تسمح العدالة جبعل هذا التدخل من النظام العام، الذي ال جيوز االتفاق على خالفه

                                                 

  ).٢/٨٧٦(، و)٢/٨٦٨(الوسيط، للسنهوري، :  ينظر)١(



 ١٣٩
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ديث القانوين عن الشرط اجلزائي أمر مفهوم، فالشرط اجلزائي كمـا           كَون احلديث الفقهي يأيت بعد احل     
مضى، اصطالح قانوين، حيتاج حبثه فقهيا إىل تبين حقيقته وسياقه القانونيني، ليكون التعرف علـى املوقـف                 

  .الفقهي منه مبنيا على أساس التعرف عليه قانونيا

 يف عصوره   هاإلسالمي، وليس متداوال يف اصطالحات    والشرط اجلزائي مبفهومه القانوين مل يبحث يف الفقه         
، كما تقدم، وإمنا وجد يف الفقه اإلسـالمي ضـوابط           )١(املاضية، ذلك أنه من املسائل الناشئة بأثر من القانون        

  .للشرط الصحيح من غريه، كما تقدم أيضا

؛ رغـم أن جملـة      )٢(امـة وكذلك مل تبحثْه جملة األحكام الشرط اجلزائي، بل تركته لضوابط الشرط الع           
  .األحكام صورة تقنينية للفقه اإلسالمي يف اجلوانب املتعلقة باملعامالت

تكفّل به  تهذا، وال بد من التذكري أنين لن أحبث تفصيل الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي ها هنا، إذ س                 
مجال احلكم  مع بيان سياقه فيه، وإحبوث قادمة إن شاء اهللا تعاىل، أما هنا، فسأكتفي مبا هو تعريف له يف الفقه،

، وذلك إيثارا مين لترتيب سأشري إليه يف مكانه من املطلب الرابع من هذا املبحث إن                الشرعي فيه دون تفصيل   
  .شاء اهللا تعاىل

  :التاليةاألربعة سيكون هذا املبحث يف املطالب و

  .تعريف الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي: املطلب األول

  .سياق الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي: ثايناملطلب ال

  .ضرورة حبث الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي: املطلب الثالث

  .حكم الشرط اجلزائي: املطلب الرابع

                                                 

  ).٢/٨٥٤( صيانة املديونيات، حملمد عثمان شبري، )١(
  ).٤٦٩( النظرية العامة للموجبات والعقود يف الشريعة اإلسالمية، لصبحي احملمصاين، )٢(
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العقد على مبلغ معين يدفعه مـن       نص املتعاقدين يف    ((: ورد يف معجم لغة الفقهاء أن الشرط اجلزائي هو        
 ا؛ وهو تعريف يتميز بالوجازة والوضوح، غري أنه ال يتضمن ذكرا لكون الشرط اجلزائي اتفاق   )١))(أخلّ بااللتزام 

؛ وسيأيت أنه ميكن أن يتفق على الشرط اجلزائي بعد فترة تطول أو             تقدم، وهو حال الشرط اجلزائي، كما       اًتابع
ألصلي نفسه، فأصبح ال بد من اإلشارة إىل هذه احليثية؛ وهذا التعريـف كـذلك ال                تقصر عن زمن العقد ا    

يتضمن أمرا أساسيا يف الشرط اجلزائي، وهو كونه ال يتم إنفاذُه حينما يكون سبب اإلخالل ظرفـا قـاهرا؛                   
 التعريـف،  ورغم كون هذه الناحية مبحوثة يف شروط اعتبار الشرط اجلزائي، غري أنه ال بد من تـضمينها يف          

  .فمحور الشرط اجلزائي هو تعويض عن إخالل بال عذر

هو اتفاق املتعاقدين مقدما على مقدار التعـويض الـذي          ((:  للشرط اجلزائي يقول   ) ٢(ومثة تعريف آخر  
؛ وهو تعريف شامل ملفهوم الـشرط اجلزائـي،         ))يستحقّه الدائن، إذا مل يقم بتنفيذ التزامه، أو تأخر يف التنفيذ          

ح فيه جممل عناصره، غري أنه جعل الشرط اجلزائي اتفاقا مقدما، وهو ما سيأيت أنه غري الزم، فلرمبا كـان                    تتض
  .االتفاق الحقا على العقد، بعد االنتهاء منه بساعة أو ساعات أو أيام أو أكثر

زم مبوجبه كـلٌّ  اتفاق إضايف يتبع العقد األصلي، يلت((: والذي أراه يف تعريف الشرط اجلزائي أن يقال إنه        
  .))من طرفيه بالتعويض املقدر عما أخلّ به حنو صاحبه دون ظرف قاهر

أعين به أن االتفاق على الشرط اجلزائي ال يأيت على قاعدة من الفراغ، بل يقـوم                : اتفاق إضايف : وقويل
 ما يتمثـل بـه     ، وما شابه ذلك؛ فالعقد اإلضايف هنا هو       )٣(على عقٍد آخر، كعقد استصناع أو تعهد أو قرضٍ        

االتفاق على التعويض اجلزائي، وهو يتبع العقد األصلي، أي أنه ال يقوم منفردا، فال يعقل أن يتفق فالن مـع                    
  .)٤(آخر على التعويض عن شيء ليس له به صلة، من عمل أو قرٍض وما شاه

بحث وصـل إىل أن     وذكرت يف التعريف أن كُال من طريف العقد سيلتزم بالتعويض حنو صاحبه، ألن ال             
الشرط اجلزائي ليس حمصورا يف أحد طريف العقد، الذي قد يكون مقاوال أو أجريا، أو صانعا؛ بـل يـشمل                    

                                                 

)١(اس قلعجي وحامد صادق قنييب،  معجم لغة الفقهاء، حملمد رو)٢٦٠.(  
  ).١٦١(نظرية الشروط املقترنة بالعقد، :  أخذه الدكتور زكي الدين شعبان من كتب القانون، ينظر كتابه)٢(
ال ينبغي ذكر القرض يف الشرط اجلزائي باعتباره ربا، غري أين أذكره دون إقرار جلوازه، بل اعتبارا :  يصح أن يقال)٣(

 به، كالعالمة ابن منيع وغريه، وأخذت، كما سيأيت، بقول من أجاز التغرمي على املماطلة، دون اشتراطه يف لقول من قال
  .العقد؛ وسيأيت تفصيل القول يف الشرط اجلزائي يف القرض يف حمله من الفصل الثالث إن شاء اهللا تعاىل

  .)٢٢٠(ت، املصارف اإلسالمية واملؤسسات االقتصادية، لوائل عربيا:  ينظر)٤(
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الطرف اآلخر من العقد، حبيث يلزمه التعويض، وإن كان صاحب العمل، أو املَدين؛ فصاحب العمل قد مياطل                 
 إحضارها، فيتضرر املقاول الذي قد يكون ترك مقاوالت       يف اإلتيان باملواد اخلام مثال، إذا تضمن العقد أن عليه         

أخرى ألجل تلك املقاولة، فيلزم على هذا تعويضه عما حلق به من ضرر؛ وكذا املَدين املماطل، إذ سـيأيت يف                    
الفصل الثالث إن شاء اهللا تعاىل أنه ميكن تغرميه على املماطلة؛ فتكون الصورة يف النهاية شبيهة بغاية الـشرط                   

  . الربايتسرب عربههذا النص ذريعة مثل أن سيأيت ائي، وإن مل ينص عليها يف العقد األصلي، إذ اجلز

وما ذكرته من تقدير التعويض يف االتفاق الالحق املذكور، ضروري يف الشرط اجلزائي، إذ عدم ذكـره                 
ف املخلّ من كونه أكثر مـن    جهالة تؤدي إىل الرتاع، غري أن هذا التقدير قد خيضع للقاضي، إذا اشتكى الطر             

  .الضرر الواقع، أو أن فيه إجحافا

أعين أنه إذا وقع ما مل يكن باحلسبان، فأدى إىل اإلخالل باملوعد مثال، فـإن               : دون ظرف قاهر  : وقويل
الشرط اجلزائي ال يقع يف مثل هذا احلال، ملثل هذا الظرف الطارئ، كأن يتفقا على أنه إذا مل يسلّم البناية يف                     
تاريخ كذا، فعليه أن يدفع ألف دينار شهريا، غري أن حربا قامت، أو منع التجوال، فأدىل إىل ذلك اإلخالل،                   

  .فمثل هذا ظرف قاهر، ال يقع به إنفاذ التعويض
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أن : منـهما  األول: ن ضمن جانبني  وأرى أن سياق الشرط اجلزائي املناسب يف الفقه اإلسالمي أن يكو          
يكون وسيلة للتنفيذ، فيؤدي إىل الضغط على طريف العقد لينفّذ كل منهما ما عليه، حتت ضغطه، وهذا بـال                   

أن : والثاين منـهما  شك إمنا يكون يف بداية العقد، فكل منهما يقصد به أن يكون عامل ضغط على صاحبه؛                 
       ر غري مربر التنفيذ؛ وتبدو            يكون جزاًء على إخالل أو تأخا، دون طروء ما يؤخر، أي حني يكون الظرف عادي

مثرة هذا حني وقوع اإلخالل فعال، يعتمد فيه من وقع اإلخالل يف حقه على االتفاق السابق؛ غـري أن هـذا                     
السياق من جهة الدافع إليه، أما سياقه من حيث مفاهيم الفقه اإلسالمي، فال خيرج عن مزيج من القـول يف                    

 شروط املقترنة، والتعويض املايل، وإلزام الوعد، كما سيأيت حبثهما، بعد أن انتهى البحث من مسألة الشروط               ال
هذا، وسبق أن أشرت إىل الفرق بني الصلح والشرط اجلزائي قريبا، وأنه يتمثّـل يف     املقترنة التقييدية، مِقرا هلا؛     

  .جلزائي فيكون قبل وقوعه، بل عند عقد العقد ذاتهكون الصلح إمنا يكون بعد وقوع اخللل، أما الشرط ا
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الشريعة اإلسالمية ذات اقتدار على اإلجابة عن مستجدات احلياة، فهي مل تعجز يف عصر من العصور 
شاريع حياتية، تضمن السالمة والعدل  على استباق الزمن، لطرح م، بل هي قادرة فوق ذلكهاعما واجهته من

تمع؛ إم يف التفلّت عن ضوابط ة قادراوإثراء امن إخالالت الناس، ومهارا ة ما يستجدأيضا على جما 
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مجاعة من العلماء عن عمر اه روولعلّه يفيد يف هذا اجلانب ما ؛ ، فهي جتابه هذه اإلخالالت مبا يكافئهاالشرع
 كالم عمر شارحاقال القرايف ؛ )١))(حيدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور((:  قال أنه�بن عبد العزيز 

وأرجع ؛ )٢())أي يجددون أسبابا يقتضي الشرع هلا أمورا مل تكن قبل ذلك، ألجل عدم سببها قبل ذلك((: �
الديانة والفضيلة عند الشاطيب اختالف األقضية بني األولني واآلخرين إىل ما طرأ من تغير يف األمانة و 

 إىل ضرورة إجياد طرق مستجدة بالفقهإن فساد الذمم أدى ؛ )٣(اآلخرين، إذ تراجعت هذه املعاين عندهم
، بل أدى إىل تغير الفتوى أحيانا، هاحتصيل ما يفوت بفسادواجهة فساد الذمم، وململواجهة إخالالت الناس، و

  .ألجل أنه ال يصلح الناس إال هذا التغيري

والشرط اجلزائي من تلك التدابري اليت أبدعتها تطورات العصور، يف مواجهة حالة التقصري والتأخر يف 
 ضروري يف عصرنا، ه؛ فالذي يظهر أن اللجوء إىل القول بعندما يتسبب بأضرار ألحد طريف العقداإلجناز، 

ى حقوق غريهم، وجيعلون ذلك حتت بعد فساد ذمم الناس عن ضوابط الشرع، فلقد جترأ كثري من الناس عل
دعاوى كثرية، فلو مل يشرع الشرط اجلزائي، ألدى إىل طمع كثري من املقاولني بأرباب األعمال، وألدى إىل 

  .فق عليه، أو اإلخالل باملواصفاتتقصري أو إخالل بالزمان املت

نة حبقوق الناس؛ والنظر يف     لقد غدت فكرة الشرط اجلزائي ضمانا يستحق األخذ به، ألجل عدم االستها           
ذمم الناس وتغيرها جرت به ألسنة الفقهاء وأقالمهم، كما هو معروف مثال يف مسألة األجري املشترك، وهـو                  

، فلقد كان يف حتول ذمم الناس وتغريها أثر يف اختيار قـول             )٤(الذي يستحق األجرة بالعمل، ال بتسليم نفسه      
، فاختار املتأخرون قول الصاحبني أيب يوسـف وحممـد    )٥(في يف ضمانه  على آخر من أقوال أئمة املذهب احلن      

 ، وال يعطيه أجراتضمينه ال يقول ب�رمحهما اهللا تعاىل رغم خمالفتهما إمامهما، فبعد أن كان اإلمام أبو حنيفة  
                                                 

، يف الفرق )٤/٣٨٤(، ويف الفروق أيضا، )٢٤٦(يف الفرق ) ٤/٢٧٨(القرايف يف الفروق، :  ذكر هذا عن عمر)١(
  ).٢/١٧٠(، وابن فرحون يف التبصرة، )٢/٤(، و)١/١٨٨(؛ وكذا ذكره الشاطيب يف االعتصام، )٢٦٩(

  ).٢٦٩(، أثناء استعراضه للفرق )٤/٣٨٤( الفروق، للقرايف، )٢(
إن األولني قد توجهت عليهم بعض األحكام، لصحة األمانة ((): ٢/٤( وهذا نص كالم الشاطيب يف االعتصام، )٣(

، فلما حدثت أضدادها، اختلف املناط، فوجب اختالف احلكم، وهو حكم راِدع أهلَ الباطل عن باطلهم، والفضيلةوالديانة 
  .))فأثر هذا املعىن ظاهر مناسب

  ).٢٧(ات، البن غامن البغدادي، جممع الضمان )٤(
كي ال يتقبل من أعمال الناس أكثر من طاقته، ((ورغم ما ذكره العالّمة الزرقا من أن احلنفية ضمنوا األجري املشترك  )٥(

 ؛ رغم تعليله هذا ملوقف احلنفية، ورغم صحته))طمعا يف زيادة الربح، فيعرض أمواهلم للهالك أو الضياع لديه بطول املكث
إمجاال، إال أن احلنفية إمنا نظروا إىل تغري الذمم بتغري الزمان على ما نقلت عنهم، بداللة تغري فتواهم القدمية عن فتوى املتأخرين 

  .)٢٧(االستصالح واملصاحل املرسلة، ملصطفى الزرقا، : منهم؛ ينظَر



 ١٤٣

حتراز منه، أما   مبا ميكن اال  املتاع عنده    إذا هلك    بتضمينهإن هلك املتاع يف يده بغري عمله؛ نرى الصاحبني قاال           
وبقوهلمـا  ((: ؛ ويف جممع الضمانات   )١(ما ال ميكن االحتراز منه، كحريق غالب مثال، فال ضمان عليه عندمها           

   .)٣(؛ وهكذا فالفتوى تتأثّر مبا تتغري به ذمم الناس)٢))(يفىت اليوم، لتغري أحوال الناس، وبه حيصل صيانة أمواهلم

الـضرورة  يما رجحته من الفقه اإلسالمي؛ تلك       ئي يف القانون، مث ف     إىل تصحيح الشرط اجلزا    ينوإمنا أجلأ 
ن ِقبلـها مماطلـة     القائمة على إلزام طريف العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، بعد أن جرب البشر أنفسهم، فوجدوا مِ               

ع إىل التنفيذ   هل مثة ما يدف   : وتأخرا غري مسوغ؛ فلهذا كان ال بد من النظر يف التشريع القانوين والفقهي ليرى             
  .حسب االتفاق، ويكون قادرا على اإللزام؟ من هنا وجد الشرط اجلزائي لنفسه طريقا إىل القانون والفقه
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األصول ال متنع من الشرط اجلزائي، بل األقرب فيها إقراره، ورمبا تشريعه يف النظام القضائي، إىل مستوى 
  : ملزما؛ والذي أراه أن مرجعية القول يف الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي ترجع إىل أمرينيعترب به تشريعا

 قـد مشروعية التعويض املايل عن الـضرر؛ و      : األمر الثاين صحة الشروط املقترنة بالعقد؛     : األمر األول 
  . تقريرهتقدم ما داعي إلعادة حتدثت تفصيال يف مسألة الشرط املقتِرن بالعقد، وانتهيت إىل القول بإباحته، وال

ء إىل قول فيها ألجل هو ذو صلة ال بد من االنتهاو،  حبثهأما القول يف التغرمي املايل عن الضرر، فال بد من       
 أليق بالفصل التايل الذي جعلْته خصيصا االت        ألنه وملناسبة ترك التفصيل إىل حينه،       موضوع البحث؛ لكن،  
ور حمورها حول التعويض يف الشرع، فلقد رأيت أن األنسب جعل مسألة التعـويض              الشرط اجلزائي، واليت يد   

   .جماالت الشرط اجلزائي: هذه، ضمن حبث املسائل اليت ختصها يف الفصل املشار إليه، وهو بعنوان

إن حبثي هذا وصل بفضله تعاىل وتوفيقه إىل ما يعتربه حكما مقبـوال يف الفقـه                : إنين أكتفي هنا بالقول   
  .ديث عنها يف مكانه من البحث بإذن اهللاإلسالمي ملسألة الشرط اجلزائي، وهو جوازه، وفق ضوابط سيأيت احل

                                                 

  ).٢٧(جممع الضمانات، البن غامن البغدادي،  )١(
  ).٢٧(بن غامن البغدادي،  جممع الضمانات، ال)٢(
، أن قول الصاحبني بضمان األجري املشترك ثبت استحسانا صيانة ألموال الناس، )٦/٦٠(ذكر الكاساين يف بدائعه،  )٣(
؛ وتعليقا على ))وال حاجة إىل ذلك يف األجري اخلاص، ألن الغالب أنه يسلّم نفسه، وال يتسلّم املال، فال ميكنه اخليانة((: قال
وقولُهما ..((: ، نقال عن بعض علماء املذهب)٦/٦٥(الصاحبني يف تضمني األجري املشترك يقول ابن عابدين يف حاشيته، قول 

، عن )٦/٥٨(، وكان الكاساين قد نقل يف البدائع، ))قولُ عمر وعلي، وبه يفىت، احتشاما لعمر وعلي، وصيانة ألموال الناس
: شترك، إال من حرٍق غالب، أو غرق غالب؛ وينظر يف ضمان األجري املشتركالصاحبني وجوب الضمان على األجري امل

  ).٨٤( من مرشد احلريان لقدري باشا، ٥١٤، واملادة )٣/١٢٨٧(اهلداية، للمرغيناين، 
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اجلزائي عديدة، وتكاد تشمل مجيع االلتزامات اليت يلتزمها شخص ما أو هيئة ما، جتـاه               الشرط  جماالت  
 مجيع العقود، وكذلك يدخلها القانون وقليل من الفقهـاء املعاصـرين يف موضـوع               آخرين، وهو يتدخل يف   

  .الديون

ويف احلقيقة، فإن جماالت الشرط اجلزائي تابعة وال بد حمللّ االشتراط أو ملوضوعه، فحيثما كان االشتراط                
إىل سبِبه الـذي يـدعو إىل       جمالَ هذا االشتراط؛ وحمل االشتراط يعود أيضا        : اجلزائي، كان هذا احملل هو ذاته     

االحتياط به؛ ولقد بدا يل أن سبب االشتراط عائد يف جممله إما إىل تأخٍر يف موعد إجناز ما التزم بـه، أو إىل                       
  .اإلخالل مبواصفات شيء مما اتفق عليه، أو إىل التأخر واإلخالل معا

 َألدخل ذا التعـرف اإلمجـايل، إىل        وسأسعى ها هنا إىل التعرف على جماالت الشرط اجلزائي إمجاال،         
  .التفصيل يف الشرط اجلزائي يف عقود املقاوالت

  :هذا، وسيكون هذا الفصل موزعا على مبحثني، مها

  .الشرط اجلزائي يف الديون والقروض، وحكمه: املبحث األول

  .ال، وحكمهالشرط اجلزائي املترتب على عدم الوفاء بالعقود تأخريا أو إخال: املبحث الثاين
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الدين ذو شأن خاص يف الفقه اإلسالمي، وخيتص بأحكام ال يصح إغفاهلا، قد شرعت لتضبط العالقة بني   
صال؛ وللـدين  الدائن واملَدين، وخصه الفقه اإلسالمي بباب احلوالة، حىت إن كل أحكام احلوالة تتعلق بالدين أ         

  .يف الكفالة نصيب كبري

ومثة أحكام أخرى شرعت بشأن الدين والعالقة بني الدائن واملَدين، كتحرمي مماطلة القادر على قضاء ما                
عليه من دين، وما يتبع هذا التحرمي من حبس املدين املماطل، ومنعه من السفر، واحلجر على املَدين املفلـس،                   

ما ندبه الشرع مـن إنظـار       : ألجل حقوق الناس؛ ويدور يف شأن الدين أمر آخر هو         وبيع ما ميلك جربا عنه      
  .للمعسر، وتصدق عليه مبا عليه من الدين، أو ببعضه

مسألة الشرط اجلزائي فيه؛ فهـل يـسمح        : ومن مسائل العصر اليت تستحق البحث فيما له صلة بالدين         
ن، يلتزم به املَدين بتعويٍض ما عما حلق الدائن جراء تأخره أو            الشرع باتفاق مسبق أو ملحق بني الدائن واملدي       

  .مطله؟ هذا هو موضوع هذا املبحث

واحلديث يف هذا املبحث، مرتبط مبباحث الربا، ولذا مهدت هلذا املبحث متهيدا خاصا مبسألة ماهية الربا،                
  .ليكون ما يتقرر فيه، ذا أثر يف سلوك الدراسة هذا املبحث ِبرمِته

  : وعليه، فسيتكون هذا املبحث من متهيد ومخسة مطالب إن شاء اهللا تعاىل، كما يلي

  .يف أن اشتراط الزيادة هو مناط حترمي ربا الديون والقروض: التمهيد

  .مواقف العلماء من مسألة التعويض عن ضرر املطل: املطلب األول

  .استعراض األدلة: املطلب الثاين

  .ة مجيع األقوالجممل أدل: املطلب الثالث

  .مناقشة األدلة: املطلب الرابع

  .الترجيح: املطلب اخلامس
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ال بد من هذا املبحث ها هنا، ألن ما سيتقرر فيه، سيكون له أثر فيما سأصل إىل ترجيحه إن شـاء اهللا                      
اصةً، وما يلحق به مما يلحق الذمة من الديون عامةً، وليس عن ربا             عن ربا القروض خ   هو  تعاىل؛ وحديثي هنا    

  .البيوع، رغم وجود بعض الصلة ملا سيدور عنه احلديث ها هنا بربا البيوع

  :وسيتوزع موضوع هذا التمهيد يف الفروع الستة التالية
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، وذه )١(يف الشرع على معاٍن مل يكن االسم موضوعا هلا يف اللغةالربا من األمساء الشرعية، وهو يقع 
املعاين اآلتية إليه من جهة الشرع، خيرج الربا خروجا ما عن معناه اللغوي، ذلك الذي يعين مطلق الزيادة، إىل 

م عليها زيادة مقيدة، أو زيادة خمصوصة، حىت إذا وجد هذا الشكل من الزيادة يف معاملة من املعامالت، حك
، )وأحلّ اهللا البيع وحرم الربا: (على قوله تعاىلويف تفسري روح املعاين تعليقا بالتحرمي، لوجوده فيها؛ 

والظاهر عموم البيع والربا، يف كل بيع ويف كل ربا، إال ما خصه الدليل من حترمي بعض ((): ٢٧٥:البقرة(
  .)٢())البيوع وإحالل بعض الربا

قدم من كون الربا امسا شرعيا خصه الشرع مبعىن ينحصر فيه، يظهر يل أنه ألجل    ويظهر يل أنه ألجل ما ت     
 �إن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن، وإن الـنيب    ((: �هذا الذي تقدم ذا الشأن قال عمر بن اخلطاب        

باب االحتياط خشية   ، وإن كان البعض جعل كالم عمر هذا من          )٣())قُبض قبل أن يبينه لنا، فدعوا الربا والريبة       
                                                 

  .)٥٦٤، ١/٥٦٣( أحكام القرآن، للجصاص، )١(
  .)٣/٦٩( روح املعاين، لآللوسي، )٢(
: ، ح١/٢٧١(اإلمام أمحد يف مسنده، : ، وروى هذا األثر)١/٥٦٣(آن،  هكذا ذكره اجلصاص يف أحكام القر)٣(
ابن ماجه مرسل، فقد رواه عندمها سعيد بن املسيب ؛ وإسناده عند أمحد و)٢٢٧٦: ، ح٣/٧٣(، وابن ماجه يف سننه، )٢٤٦

 احلنفية واملالكية ورواية عن إن سعيدا مل يسمع عمر؛ وغاية ما فيه على هذا اإلرسال، واملرسل حجة عند: عن عمر، وقيل
، عن اإلمام أمحد أنه سئل عن )٤/٨٥(أمحد، ومل يرده الشافعي كلّية؛ ومع ذلك، فقد نقل احلافظ ابن حجر يف التهذيب، 

هو عندنا حجة، قد رأى عمر ومسع منه، وإذا مل يقبل سعيد عن عمر، فمن ((: سعيد عن عمر، هل هو حجة، فقال أمحد
، ونقل احلافظ يف التهذيب أيضا، ))مرسالت سعيد صحاح، ال نرى أفضل من مرسالته((: ل عن أمحد قوله أيضا، ونق))يقبل؟
؛ فظهر أن إرساله ها هنا إن كان، فهو غري ضار؛ وقال الشيخ ))إرسال ابن املسيب عندنا حسن((: ، عن الشافعي قوله)٤/٨٦(

وله طرق أخرى ا يصح؛ ولذا، فقول الشيخ أمحد ): ٤/١٣٤هـ (مشهور بن حسن آل سلمان يف تعليقه على املوافقات، 
، غري واٍف يف احلكم عليه، بعد ))إسناده ضعيف النقطاعه، سعيد بن املسيب مل يسمع من عمر((: شاكر يف تعليقه على املسند

  .كالم الشافعي وأمحد، وبعدما ذُكر من تعدد طرقه، اليت جتعله صحيحا لو كان يف بعضها مغمز
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 حـىت   �، إال أنه صريح يف أن بعض جوانب الربا ليست واضحة، إذ مل يبينها رسول اهللا                 )١(الوقوع يف الربا  
قُبض، وهذا ما جيعل الربا على حسب كالم عمر من باب امل احملتاج إىل البيان، إذ مل يكف معناه اللغوي                    

  .�عية، كما هو شأن ما مل يبينه رسول اهللا لتحديد معناه الشرعي، وهذا شأن األمساء الشر

فثبت بذلك أن الربا قد صار امسا شـرعيا،         ((:  على ما تقدم من كالم عمر بقوله       اجلصاصهذا، وعقّب   
ألنه لو كان باقيا على حكمه يف أصل اللغة، لَما خفي على عمر، ألنه كان عاملا بأمساء اللغة، ألنه من أهلها؛                     

مل تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساًء رباً، وهو ربا يف الشرع، وإذا               أن العرب   : ويدل عليه 
كان ذلك على ما وصفنا، صار مبرتلة سائر األمساء املة املفتقرة إىل البيان، وهي األمساء املنقولة من اللغة إىل                   

كاة، فهو مفتقر إىل البيان، وال يصح   الشرع ملعاٍن مل يكن االسم موضوعا هلا يف اللغة، حنو الصالة والصوم والز            
  .)٢())االستدالل بعمومه يف حترمي شيء من العقود، إال فيما قامت داللته أنه مسمى يف الشرع بذلك

هذا الكالم الذي آثرت نقله بنصه وبطوِله عن اجلصاص، يدلّ بوضوح على أن الذي يدخل يف مفهـوم                  
خوله فيه، ببيان كاٍف ملقصوده يف النصوص اليت تنهى عنه، إذ خرج الربا             الربا احملرم، هو ما حيتاج إىل دليل لد       

مبفهومه الشرعي عن مطلق الزيادة إىل زيادة خمصوصة يف مبادلة أموال خمصوصة، هي ما يستحق التحرمي، وما                 
  .خال ذلك فال يدخل يف الربا، إال ما كان منه من باب سد ذريعة الربا

مل فلم يكف يف بيان معناه ما تدلّ عليه لغة العرب من مطلق الزيادة، هو مـا    إن ما تقدم من أن الربا جم      
، لفظ جمملٌ، جيـب فيـه   )٢٧٥: البقرة(، )وحرم الربا: (صرح به مجاعة من العلماء، فعندهم أن الربا يف آية     

ـ ((: ، ونص السرخسي على أن اآلية جمملة، مث قال )٣(الوقف على ورود البيان    ن الزيـادة يف  ألن الربا عبارة ع
                                                 

  .)٣/٧٣( حاشية السندي على سنن ابن ماجه، )١(
  .)١/٥٦٣( أحكام القرآن، للجصاص، )٢(
؛ والقول إن الربا من امل هو قول احلنفية، فقد ذكر عبد العزيز البخاري يف )١/٥٦٩( أحكام القرآن، للجصاص، )٣(

ملة؛ ونص على أن الربا جممل مجاعة من ، أن آية الربا جم)٣/٢١٧: (، أن الربا جممل، وذكر يف)١/٦٢٦(كشف األسرار، 
، وأما إمام احلرمني اجلويين يف الربهان، )٣/٤٦٠(البحر احمليط، للزركشي، : الشافعي يف أحد أقواله، ينظر: العلماء، منهم

ة آل تيمية، ، ويف مسود))وسبب تردده أن لفظ الربا جممل((: ، فقد ذكر سبب تردد قول الشافعي يف حلّ البيع قائال)١/١٥٤(
: ال إمجال يف قوله تعاىل((: ، أنه قول أيب يعلى من احلنابلة؛ وقال ابن النجار الفتوحي يف شرح الكوكب املنري)١/٣٨٦(
  .، ومل يقل شيئا يف الربا ذاته))، عند األكثر)وأحلّ اهللا البيع(

جة أن العرب كانت تتعامل به، وأنه ، دافع عن عدم إمجال الربا، حب)١/٢٤١(غري أن ابن العريب يف أحكام القرآن، 
معروف لديها؛ واحلق أنه لو كان تعامل العرب بالربا كافيا لنفي اإلمجال عنه، ملا غاب عن الصحابة روية شراء التمر اجلنيب 

هل للربا :  أنه عني الربا؛ وكذا، لَما اختلف العلماء يف علة الربا، بل يف�بالتمر اجلمع على وجه التفاضل، حىت بني الرسول 
  .له علة، جعله بعضهم علة قاصرة: علة فيقاس عليها، أم أنه بال علة، ومنا قال



 ١٤٨

: أصل الوضع، وقد علمنا أنه ليس املراد ذلك، فإن البيع ما شرع إال لالسترباح وطلب الزيادة، ولكن املـراد                  
  .)١())حرمة البيع بسبب فضٍل خاٍل عن العوض، مشروط يف العقد
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ـ       لئن خلت بعض تعريفات      تعريف الالربا عن اعتبار اشتراط الزيادة، حىت يتم املعىن االصطالحي للربا، ك
 ض يف معاوضة مال مبال((: سب إىل احلنفية، وهو أن الربا الذي ن؛ لئن كان ذلك كذلك، )٢())فضل ماٍل بال ِعو

إنه يتبني منه  فإن تعريفات أخرى نصت على معىن االشتراط، كما تقدم من تعريف السرخسي السابق ذكره، ف              
حمور التحرمي يف ربا القروض والديون، فليس مطلق الزيادة هو عنصر هذا احلرمي، وإمنا الزيادة املشروطة، وهو                 

، )٣(ذاته ربا أهل اجلاهلية، فهو القرض الذي اشترط فيه األجل، واشترط فيه أيضا زيادة ماٍل على املـستقرض                 
وكل قرض شرط فيه    ((: ، وقال ابن قدامة   )٤( على ما نقله ابن قدامة     وهي الزيادة بالربا، وهي حمرمة باإلمجاع،     

عقد إرفاق وقربة، فـإذا     ((: ، ويف املهذب واملغين تعليل ذلك بأن القرض       )٥())أن يزيده، فهو حرام بغري خالف     
 وقال ابن ؛)٧())إمنا يمنع من الزيادة املشروطة((، ونص ابن قدامة أنه   )٦())شرط فيه الزيادة، أخرجه عن موضوعه     

وقد اتفق العلماء على أن املقِرض مىت اشترط زيادة على قرضه، كان ذلك حراما؛ وكذلك إذا تواطآ                 ((: تيمية
  .)٨())على ذلك، يف أصح قويل العلماء

  .وهكذا تبدو عبارات العلماء اليت نقلْتها، متالقية على أن الزيادة اليت تكون ربا، هي الزيادة املشروطة

                                                 

  .)١٦٩-١/١٦٨( أصول السرخسي، )١(
  .)١١/١٩٩( عمدة القاري، للعيين، )٢(
  .)١/٥٦٩( أحكام القرآن، للجصاص، )٣(
  .، طبعة دار الفكر)٤/٣٩٠( املغين، البن قدامة، )٤(
  . طبعة دار الفكر،)٤/٣٩٠( املغين، البن قدامة، )٥(
مغين :  طبعة دار الفكر؛ وينظَر لقريب مما فيهما،)٤/٣٩٠(، واملغين، البن قدامة، )٣/١٨٨( املهذّب، للشريازي، )٦(

  ؛ )٣٦٥-٣٦٤(، والكايف، البن قدامة، )٣/٣٤(احملتاج، للشربيين، 
بن قدامة والشربيين أن كون القرض عقد إرفاق، قربة، موجودة يف املهذب؛ هذا، ويقصد الشريازي وا:هذا، وليست كلمة

يتناقض مع اشتراط املقترض عودة منفعة إليه، إذ هنا جيعل املقرض القرض لإلرفاق بنفسه يف الدنيا، واحلال أن مقصود العقد 
حب احلاجة يف هو إرفاقه باملقترض يف الدنيا، وأما اآلخرة، فهي ما جيب أن حيرص املقرض على الرفق بنفسه فيها، فيقرض صا

  .الدنيا
  . طبعة دار الفكر،)٤/٣٩٣( املغين، البن قدامة، )٧(
  .)٣٦٥(الكايف، البن قدامة، : ، وينظَر)٢٩/١٩٥( جمموعة الفتاوى، البن تيمية، )٨(
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جرت نصوص العلماء على أن اشتراط الزيادة هو ما يدخل يف الربا احملرم يف مسائل عديدة هلـا صـلة                    
بالقروض والديون، وليس من مهمة البحث هنا استعراض أدلتهم، وإمنا استعراض بعض نصوصهم الدالة على               

  .ون ممنوعة إذا كانت مشروطةأن الزيادة إمنا تك

ذكر ابن قدامة مسألةَ ما إذا استقرض أحدهم نصف دينار، فرده إليه دينارا، واشترى بالنصف اآلخـر                 
أقضيك صحيحا بشرط أين آخذ منك : جاز، إال أن يكون ذلك عن مشارطة، فقال((: شيئا منه، قال ابن قدامة

، روي أن ابن الزبري     )٢( ويف مسألة السفاتج   ؛)١())يكن شرطا جاز  ، ولو مل    ...بنصفه الباقي قميصا فإنه ال جيوز،     
فإن صح ذلك عنه    ((: ، على ما رواه عنهم البيهقي الذي قال معقّبا        � علي وابن عباس     ا، وأجازه )٣(تعامل ا 

ـ    ((: ، قال السرخسي  )٤())وعن ابن عباس، فإمنا أراد واهللا أعلم، إذا كان ذلك بغري شرط            ه وتأويل هذا عندنا أن
املنهي عنه هي املنفعة املشروطة، أما إذا مل تكـن          : وبه نأخذ، فنقول  ((: ، وقال أيضا  )٥())كان عن غري الشرط   
هذا إذا كانـت    ((: ؛ وعندما حتدث الكاساين عن منع القرض الذي جير منفعة، قال          )٦())مشروطة، فذلك جائز  

تقِرض أعطاه أجود مما أعطاه، فـال       سن امل الزيادة مشروطة يف القرض، فأما إذا كانت غري مشروطة فيه، ولك          
؛ ونقل ابن اهلمام احلنفـي عـن كفايـة          )٧))(بأس بذلك، ألن الربا اسم لزيادة مشروطة يف العقد، ومل توجد          

: ؛ قال ابن اهلمـام )٩( أن سفاتج التجار مكروهة، إال أن يقرض مطلقا، مث يكتب السفتجة، فال بأس      )٨(البيهقي
ك عند عدم الشرط، إذا مل يكن فيه عرف ظاهر، فإن كان يعرف أن ذلك يفعل لـذلك،                  إمنا حيلّ ذل  : قالوا((
  . )١٠))(فال

                                                 

  . طبعة دار الفكر،)٤/٣٩٤( املغين، البن قدامة، )١(
ىل صديقه أو وكيله مثال يف بلدة أخرى، ليستفيد به أمن  صورة السفاتج، أن يدفع يف بلدة إىل مسافر قرضا، ليدفعه إ)٢(

  ).١٢٥(، وتعريفات اجلرجاين، )٧/٢٣٢(فتح القدير، البن اهلمام، : خطر الطريق؛ ينظَر
  .، بسبب ابن أرطاة، أحد رواته، فهو مدلّس، وقد عنعنه)٥/٢٣٨( ضعفه األلباين يف اإلرواء، )٣(
  .�، عن ابن عباس )١٤/٣٧(كره السرخسي يف املبسوط، ، وهو ما ذ)٥/٥٧٧( سنن البيهقي، )٤(
  .)١٤/٣٧( املبسوط، للسرخسي، )٥(
  .)١٤/٣٧( املبسوط، للسرخسي، )٦(
  ).١٠/٦٥٦( بدائع الصنائع، للكاساين، )٧(
  . مل أهتِد إىل هذا الكتاب، وال إىل مؤلفه، هل هو البيهقي صاحب السنن أم غريه؟)٨(
  ).٧/٢٣٢ ( فتح القدير، البن اهلمام،)٩(
  .)٧/٢٣٢( فتح القدير، البن اهلمام، )١٠(
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وكذلك قَبول هديته وإجابة دعوتـه، ال       ((:  قال السرخسي  )١(ويف مسألة قبول املقرض هلدية املستقرض     
بأكثر من قيمته ألجل    ؛ وكذا القرض يقدمه صاحب امللك ملن يستأجر ملْكَه          )٢())بأس به إذا مل يكن مشروطا     

  .)٣(القرض، إن وقع ذلك شرطا، إذ هو حينئذ حرام إمجاعا، وإال كُِره عند الشافعية، وحرمه كثري من العلماء

 تدور حول رجل أقرض آخر  مبلغا يـشتري          ،ومثة مسألة تلفت النظر يف هذا السياق، ذكرها ابن قدامة         
أقرضين قرضـا،   : لو قال املقترض  كذا   و ؛ أو بذرا يبذره فيها    ،، أي يف أرض املقِرض    به بقرة يعمل ا يف أرضه     

وادفع إيلّ أرضك أزرعها بالثلث، أجاز ابن قدامة كل ذلك، ونقل خالفا يف بعضه عن بعض احلنابلة، مث قال                   
واألوىل جواز ذلك إذا مل يكن مشروطا، ألن احلاجة داعية إليه، واملستقرض إمنا             ((: تعليقا على املسألة األخرية   

؛ إن هذه النصوص كافية يف اعتبار أن الزيادة إمنا تكون           )٤())يقصد نفع نفسه، وإمنا حيصل انتفاع املقرض ضمنا       
  . ربا حمرما، إذا كانت مشروطة
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  ..من الصحابة والتابعني وتابعيهموكون الزيادة املشروطة مناط التحرمي يف الربا، نقل عن مجاعة 

إن مل  ((: فقد سئل ابن عباس رضي اهللا عنهما عن رجل استقرض طعاما عتيقا، فقضى مكانه حديثا، قال               
؛ وسئل الشعيب عن رجل يستقرض، فإذا خرج عطاؤه أعطى مقِرضه خـريا        )٥())ه فال بأس به   يكن بينهما شرطُ  

ال بـأس مـا مل      ((: ؛ وقال أيضا  )٦())تشترط، أو تعِطه التماس ذلك    ال بأس ما مل     ((: مما استقرض، قال الشعيب   
:  يف املوطأ�؛ وقال مالك )٨())ال بأس ما مل تشترط ((: ؛ وقال ابن عمر رضي اهللا عنهما      )٧())يتعمد، أو يشترط  

ـ                    (( ا ال بأس بأن يقبض من أُسِلف شيئا من الذهب أو الوِرق أو الطعام أو احليوان، ممن أسلفه ذلك، أفضل مم

                                                 

، ومغين )١٤/٣٧(املبسوط للسرخسي،:  فيها خالف، فقد أجازها احلنفية والشافعية إن مل تكن عن شرط، ينظَر)١(
 عادة جارية ؛ ومنعها املالكية واحلنابلة ما مل تكن عن)٥/٦٠(، وحتفة احملتاج، البن حجر اهليتمي، )٣/٣٤(احملتاج، للشربيين، 

  .)٣٦٥(، والكايف، البن قدامة، )٥/٢٩٤(الذخرية، للقرايف، : بينهما قبل القرض، ينظَر
  .)٣/٣٤(مغين احملتاج، للشربيين، : ؛ وهو قول الشافعية أيضا، ينظَر)١٤/٣٧( املبسوط، للسرخسي، )٢(
  .)٥/٥٩(وبان قاسم،  حتفة احملتاج بشرح املنهاج، البن حجر اهليتمي، مع حواشي الشرواين )٣(
  . طبعة دار الفكر،)٤/٣٩٥( املغين، البن قدامة، )٤(
  .)٢٣٥٥٦: ، ح١١/٦٤٠( املصنف، البن أيب شيبة، )٥(
  .)٢٣٢١٢: ، ح١١/٥٤٨( املصنف، البن أيب شيبة، )٦(
 حاك، عن الض)٢٣٢١٣: ، ح١١/٥٤٨(ويف املصنف أيضا، ، )٢٣٢٢٠: ، ح١١/٥٤٩( املصنف، البن أيب شيبة، )٧(
  .))ال بأس به، إن مل يكن شرط عند القرض((: قوله
  .)٢٣٢٢١: ، ح١١/٥٤٩( املصنف، البن أيب شيبة، )٨(
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                ي أو عادة، فذلك مكروه     أْأسلفه، إذا مل يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط أو و
  .)١())ال خري فيه

  .والتواطؤ كالشرط يف احلقيقة، فيدخل فيه
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ه الشرعي، زيادة مشروطة عند العقد؛ وهذا األصل هو         فالزيادة اليت هي حملّ مناط ربا القرض يف مفهوم        
 من نص يندب فيه الزيادة اآلتية من جهة حسن القضاء، وهي تلـك  �ما يسمح بتفسري ما ورد عن الرسول       

اليت ال تكون مذكورة وال مشروطة يف العقد، فهي زيادة، وهو أصل معىن الربا يف الوضع اللغوي، غري أـا                    
 إباحة ذلك النص النبوي بأن املنهي عنه هو         النووي ألا زيادة غري مشروطة، ولذا، فسر        ليست مناط التحرمي،  

  .)٢(الذي يكون مشروطا يف عقد القرض ذاته

 ملن استـسلف منـه بأحـسن ممـا     �والنص النبوي املشار إليه، هو ما ورد يف قصة قضاء رسول اهللا          
، وبعضهم رواه عن    � أيب رافع قضاء، فقد صح عن     استسلف، وتفسريه لألمر بأن خيار الناس هم أحسنهم         

، فأمر أبا رافع أن يقضي )٤(، فقدمت عليه إبل من إِبل الصدقة)٣( استسلف من رجل بكرا� أنه �أيب هريرة 
 هكْرأعطه إياه، إن خيـار النـاس       : (�مل أجد إال ِخيارا رباعيا، فقال       : ، فرجع إليه أبو رافع فقال     الرجلَ ب

جواز وفاء ما هو أفـضل مـن املثـل    ((: ، ويف هذا احلديث على ما قال احلافظ ابن حجر      )٥()أحسنهم قضاء 

                                                 

  .)٦٨١( املوطّأ، ملالك بن أنس، )١(
:  والكوفيني عدم جواز قرض احليوان، وقال�، وذكر النووي عن أيب حنيفة )٦/١١٦( شرح النووي على مسلم، )٢(

  .))هموهذه األحاديث ترد علي((
  .)٦/١١٥( البكر من اإلبل هو الصغري، كالغالم من اآلدميني، كما يف شرح النووي على مسلم، )٣(
 من إبل الصدقة أجود مما يستحقه الغرمي، مع أنه ال �، أنه يستشكل قضاؤه )٦/١١٦( ذكر النووي يف شرح مسلم،)٤(

اقترض لنفسه، فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعريا رباعيا اجلواب أنه : جيوز تربع الناظر يف الصدقات منها، قال النووي
 ال جتوز له � بثمنه وأوفاه، متربعا بالزيادة من ماله؛ وهنالك من استشكل أيضا أن الرسول �ممن استحقّه، فملكه النيب 

كانت تسمى صدقة، من باب الصدقة، فال جيوز أن يقضي دينه منها، أجيب أن املقصود بإبل الصدقة هنا هو إبل اجلزية، فقد 
 إمنا قضى دينه من إبل الصدقة، ألن الصدقة مل تكن �أن اهللا تصدق ا على عباده؛ وقيل يف توجيه املسألة أيضا أن الرسول 

  .)٥/٢٨٦(الذخرية، للقرايف، : حرمت عليه بعد؛ ينظر
-١٨/٤٦٢(، و)١٠٥٥٨: ح، ٩/٥١٦(، و)٩٥٣٨: ، ح٩/٢٤٩(، و)٩٠٨١: ، ح٩/١٠٦( مسند اإلمام أمحد، )٥(
-٦/١١٤(، ويف مواطن أخرى منه؛ ومسلم، )٢٣٠٦، و٢٣٠٥: ، ح٢/١٢٨(، والبخاري، )٢٧٠٥٩: ، ح٤٦٣
، وأبو داود، )١٣١٨: ،ح٣/٦٠٠(، والترمذي، )٤٦٣٢، و٤٦٣١: ، ح٣٣٦-٧/٣٣٥(، والنسائي، )١٦٠٠:،ح١١٥
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، وبه قال اجلمهور؛ وعن املالكية تفصيل يف        )١(املقترض، إذا مل تقع شرطية ذلك يف العقد، فيحرم حينئذ اتفاقا          
 هو ما أخـرج تلـك       ؛ فعدم اشتراط الزيادة   )٢(الزيادة إن كانت بالعدد منعت، وإن كانت بالوصف جازت        

الزيادة من وصف الربا شرعا إىل وصف حسن القضاء، رغم ما فيها من معىن الزيادة، تلك اليت جتعلها مـن                    
ناحية اللغة يف دائرة الربا، لكنه تقدم أن الشرع جعل للربا املنهي عنه معىن خاصا، أخرجه من مطلق الزيادة إىل 

  .صةالزيادة املشروطة يف مبادلة أموال خمصو

  .)٣()) دين فقضاين وزادين�كان يل على النيب ((:  قال�ومثله ما يف الصحيحني عن جابر 

 �، ولوال أثر عمر     �إنه لوال احلديث الذي ينص على أن خيار الناس أحسنهم قضاء، وحديث جابر              
، كافيـا يف    )٤(املاضي ذكره، وأحاديث أخرى يف ذات املعىن، لكان املعىن اللغوي للربا، وهو مطلق الزيـادة              

إدخال تلك احلالة ذاا يف باب الربا املنهي عنه شرعا، لكن ورود هذا النص النبوي كاٍف يف بيان أن الربا هو                     
ما حيتاج إىل دليل العتبار ما يدخل فيه منه، فليس مطلق الزيادة هو املناط، بل ما كان منها مشروطا عند عقد                    

ه؛ فاحلق أن الربا حقيقةٌ شرعية خرجت من كوا حقيقة لغوية، وأنه            القرض، أو بعد لزوم الدين، وقبل قضائ      
جممل حيتاج إىل بيان ما يدخل فيها، على ما نقلْته عن اجلصاص والسرخسي رمحهما اهللا، وأن الزيادة اليت جتعله 

  . من علماء األمةربا، هي الزيادة املشروطة، على ما نقلْته عمن نقلْته عنهم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم
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، � أنه رد هدية أيب بن كعب        � يف الذخرية عن عمر      القرايفهذا، ولعله يصلح ها هنا إيراد ما ذكره         
واملرسل  ؛)١(؛ وهو مرسل صحيح   )٥))(إمنا الربا على من أراد أن يرِبي      ((: وكان عليه دين، فعاتبه، فقبلها، وقال     

                                                                                                                                                         

  .)٢٢٨٥: ،ح٣/٧٨(، وابن ماجه، )٣٣٤٦:،ح٣/٢١٢(
)١(حمذوف، دلّ عليه السياق، وبتقديره تكون العبارة كما يلي يف الكالم مقد ر :)).. ،إذا مل تقع شرطية ذلك يف العقد

  .، وما حتته خطّ، هو تقدير احملذوف))، فيحرم حينئذ اتفاقافإذا وقعت شرطيته يف العقد
  .)٥/٧٠( فتح الباري، )٢(
مها، وقد أخرج البخاري قصة هذا احلديث يف ، وغري)٧١٥: ، ح٤/٣٤(، ومسلم، )٤٤٣: ، ح١/١٢٤( البخاري، )٣(

   .)١/٦٤٠(الفتح، البن حجر، : حنو من عشرين موضعا من صحيحه، ينظر
اهتزت : (الزيادة، إما يف نفس الشيء، كقوله تعاىل: وأصل الربا(( ):٤/٣٦٦( قال احلافظ ابن حجر يف الفتح، )٤(

أنه : حقيقة يف األول، جماز يف الثاين، زاد ابن سريج: يقة فيهما، وقيلهو حق: ، وإما يف مقابلة كدرهم بدرمهني، فقيل)وربت
  .))حقيقة شرعية، ويطلق الربا على كل بيع حمرم: يف الثاين
: ، ح٨/١٤٢(، و)١٤٥٦٦: ، ح١٢٣-٨/١٢٢(، ورواه عبد الرزاق يف املصنف، )٥/٢٩٤( الذخرية، للقرايف، )٥(

  ).٩/١٧٤(، واحمللى، ))نسئأو ي((: ؛ وزاد عبد الرزاق)١٤٦٤٨، ١٤٦٤٧



 ١٥٣

؛ وعليه، فاملرايب هو من يريد الربا فعال، غري أن الشرع، وكما تقـدم، مل          )٢(حجة عند مجهور املذاهب األربعة    
جيعل النية وحدها املناط، حىت ال يدعي أناس أم حسنو النية، فجعل الزيادة املشروطة هي املناط، حىت لو كان 

  .يص على الزيادة، فاملعروف عرفا كاملشروط شرطاالسياق العام يتعامل ا عرفا دون تنص

إنه قد متحض من خالل هذا املبحث أن منقطة ربا الديون والقروض، تابعة لشرٍط يتكون مع العقد ذاته،                  
فما مل يكن كذلك، فهو ليس يف دائرة ربا القرض أو الدين؛ ويلحق فيه بتقديري ما يكون قبل سداد الـدين،         

املستقرض على رد زيادة، والقرض أو الدين ال يزال قائما، ألنه مبعىن ما متّ توضيحه مـن                 كأن يتفق املقرض و   
  .منطقة ربا القرض

ويدخل يف هذه املنطقة أيضا ما نص عليه كثري من العلماء مما هو ذريعة إىل الربا، كأن ينتفع املقرض من                    
، غري أن مفاهيم الـشرع      )٣(ليس فيه خرب صحيح   املقترض بنفٍع مل يكن جاريا مثله فيما بينهما قبل القرض، و          

َوا عن قـرٍض جـر      ((تأباه، وما نقل عن الصحابة يؤيد منعه، ونقل ابن قدامة عن مجاعة من الصحابة أم                
، وجرت بالنهي عنه عبارات كثري من الفقهـاء،         )٥(؛ وذكر ثبوته عن مجاعة من الصحابة ابن تيمية        )٤())منفعةً

اعترب كل  ، وقد عده ابن حجر اهليتمي من الكبائر، و        )٦(أو مما نقلوه عن الصحابة والتابعني     سواء من كالمهم،    
  .)١( فيه أيضاوعيد جاء يف الربا، جاريا

                                                                                                                                                         

، كما �، فقد ولد ابن سريين لسنتني بقيتا من خالفة عثمان � هو مرسل ألنه من رواية حممد بن سريين عن عمر )١(
، ومات أيب على الصحيح يف خالفة عمر، وإن اختلفوا يف حتديد سنة وفاته، كما ذكره ابن )٩/٢١٥(يف ذيب ابن حجر، 
هو حممد بن سريين، وهو ثقة كبري القدر،  �، وهو مرسل صحيح، ألن راويه عن عمر )٤٤-٤٣(ب، عبد الرب يف االستيعا

، وبقية رجاله ثقات، إذ رواه عبد الرزاق عن معمر بن راشد، وهو ثقة، وقد رواه عن )٥٦٣(كما يف تقريب ابن حجر، 
التهذيب، للحافظ ابن : ب ثقة مشهور، ينظَر، وأيو)١٠/٢٤٤(أيوب السختياين، وهو شيخه، كما يف التهذيب، البن حجر، 

  ).٣٩٩-١/٣٩٧(حجر، 
  .، غري أنه عن ابن سريين عن أيب، فهو مرسل أيضا)٨/١٤٢(وله إسناد آخر عند عبد الرزاق، 

 احتج به أبو حنيفة ومالك، وهو إحدى الروايتني عن أمحد؛ ورده الشافعي إال بشروط؛ ومن أجل تفصيل أكثر يف )٢(
  ).٤٢(املبحث الثاين من الفصل التمهيدي، : لماء ينظَرمذاهب الع

رواه احلارث بن أيب أسامة عن سوار بن ، ال يصح باملرة، فقد )كل قرض جر منفعة فهو ربا: (� ما ورد من قوله )٣(
  .)٤/٦٠(نصب الراية ألحاديث اهلداية، للزيلعي، : ، ينظرمصعب، وهو متروك، وإسناد احلديث ساقط

، وحتفة احملتاج بشرح )٣/١٨٧(املهذّب، للشريازي، : ، طبعة دار الفكر، وينظر)٤/٣٩٠(املغين، البن قدامة، : ر ينظ)٤(
  .)٥/٥٩(املنهاج، البن حجر اهليتمي، مع حواشي الشرواين وبان قاسم، 

  .)٢٩/١٩٥( جمموعة الفتاوى، البن تيمية، )٥(
، وحتفة احملتاج بشرح املنهاج، البن )٣/١٨٧(املهذّب، للشريازي، ، و)٧/٢٣٢(فتح القدير، البن اهلمام، :  ينظَر)٦(



 ١٥٤

إن ما تقرر يف هذا املبحث من هذا التمهيد، سيلقي بظالله فيما سيأيت من حبث مسألة تعويض الـدائن                   
دين املليء، ذلك أن مثل هذا التعويض، ومبا سيأيت تفصيله، بعيد           عما حلق به من ضرر املطل اآليت من جهة املَ         

  .عن معىن االشتراط، الذي تقدم أنه مناط حترمي الزيادة، املوصوفة بالربا من جهة الشرع

ويف مسألة اشتراط الزيادة، وكوا هي مناط اعتبار املعاملة ربوية حمرمة، يف هذه املسألة يقـول الفقيـه                  
فإن شرط الربا ال جيوز يف القرض وال يف البيع، أما الربا غـري              : واخلالصة((:  يونس املصري  االقتصادي رفيق 

املشروط، فهو جائز يف القرض، ولكنه يف البيع ال نقطع فيه حبكم، وإن كنا منيل إىل جوازه، ومل أجـد مـن                      
  .)٢())تعرض له حىت اآلن

                                                                                                                                                         

  .)٥/٥٩(حجر اهليتمي، مع حواشي الشرواين وابن قاسم، 
  ).١/٥٦٢( الزواجر عن اقتراف الكبائر، البن حجر اهليتمي، )١(
  .)٢٥٥( اجلامع يف أصول الربا، لرفيق يونس املصري، )٢(



 ١٥٥
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مسألة التعويض هذه هي موضوع هذا املبحث، فال بد من بذل جهٍد خاص فيها، فهي ِمحوره ومقصده؛               
وهي من املسائل اليت يكثر احلديث عنها يف عصرنا، إذ البالء باملماطلة قد شاع وانتشر، بل وبعـض النـاس                    

  :)١(ا بنفسهيتفاخرون باملطل الذي يفعلونه، على ما قال الشاعر مفتخر

ــرمي وإن  ــضي الغ ــدك ال أق جإين و  
  إال عــصا أرزٍن طــارت برايتهــا  

  

ــدي   ــه كب ــت ل ــضاُء، وال رقّ ــانَ الق   ح
  تنــوُء ضــربتها بــالكف والعــضدِ   

  

 ق موجود حديثا، كما هو موجود قدميا، على تفاوت بني القدمي واحلديث، كتفـاوت وجـود                لُوهو خ
  .واحلديثالوازع الديين بني القدمي 

هذا، ويتساءل الناس عما ميكن أن يسمح به الشرع من تعويض الدائن عما حلق به من ضرر جراء مماطلة                  
  املدين، أم أن التعويض ال يعدو كونه صورة من صور الربا اليت تفنن عصرنا يف إبداع صور عديدة له؟

لفقه اإلسالمي يقبل مبدأ التعويض،     ، وتبني أن ا   )٢(وكنت قد حتدثت عن مبدأ التعويض يف متهيد البحث        
غري أين مل أحبث يف ذلك التمهيد ما إذا كان الفقه يقبل بالتعويض عن ضرر املطل، وهو ما سأحبثه هنا إن شاء                      

  .اهللا تعاىل

هذا، ومثة نواٍح للتعويض، بعضها كثُر القائلون به أكثر من بعض، رغم منع مجاعة من العلماء ملا أباحـه                
النواحي؛ وبعض نواحي التعويض منع منها التذرع إىل الربا، رغم ما يظهر من سياق كـالم                غريهم من هذه    

  .بعض العلماء من ميل إىل أصل جواز مثله، ولوال أنه قد يكون ذريعة إىل الربا، ألباحوه

ضوع لكن، ال بد من حتديد حمل البحث، وال بد من النظر فيما إذا حبثت املسألة قدميا، وذلك لدخول املو        
من خالل استعراض نواحي التعويض املبحوثة عند العلماء، مث تلخيص اجتهادات العلماء، مع بيـان أدلتـهم                 

  : ومناقشتها، وبيان املصري الذي صارت إليه؛ كلّ ذلك يف الفروع اخلمسة التالية

                                                 

، هو الذي له )٥/٣٢٤٧(، ومل ينسبه؛ والغرمي، كما يف اللسان، )٣/١٦٣٩( ذكره ابن منظور يف لسان العرب، )١(
إين ال أقضي الغرمي دينه، : شجر صلْب تتخذ منه ِعِصي صلبة، فيكون معىن البيتني: الدين، والذي عليه الدين مجيعا، واألرزن

  .إال العصا الصلبة، فأضربه ا
  ).٢٥-١٢: ( ينظَر)٢(



 ١٥٦
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قع على الدائن من جراء تـأخري الـدين،         لقد قصرت البحث ها هنا للحديث عن شاكلة من الضرر الوا          
حبيث يكون التأخري ضارا به حقيقة، كما هو حال متوسطي الدخل مثال، أولئك الذين يتضررون فعال بتأخر                 
ماهلم يف أيدي مِدينيهم، كأن يكون ما لدى الواحد منهم مثال عشرة آالف دينار، وله يف يد مديِنـِه عـشرة                     

وع زواجه مثال، إذ مل تكفه العشرة اليت يف يديه إلمتام مـشروعه يف الـزواج؛ أو                 آالف أخرى، وتضرر مشر   
تضرر مشروع صفقة كان يريد أن يشارك فيها؛ أو أُعلن إفالسه، وحجر على ماله، نتيجة ديون أخرى عليه،                  

  .واحلال أن له يف أيدي الناس أمواال لسداد ما عليه لآلخرين؛ وما أشبه هذه األحوال

شاكلة من الضرر، ال تنفي وجود غريها من أصناف الضرر، تصيب صاحب الثراء الكبري، بل ذاك                هذه ال 
يصيبه ضرر باملطل أيضا، لكنه ضرر ال يؤدي به إىل مثل ما ذكرت من ألوان التضرر فيمن هو متوسط احلال،                    

  ..وغاية ضرره أن يغيب عنه مالُه غيابا ال يقبلُه

 املليء شيء من الواجبات، تستحوذ على ما عنده، حبيث يؤدي املطل إىل تقصري              إال إذا تعلق ذا الدائن    
ذه الواجبات، فيقع يف احلرج القانوين أو االجتماعي مثال، كأن نتصور مليئا قتل جمموعة من الناس باخلطـأ،         

 لَِحقه من بـالء،  واقتضاه هذا أن يدفع مبالغ ضخمة، وله على مجاعة من الناس ما ميكن أن يسهم يف قضاء ما     
فماطل هؤالء، فما لَِحق به قد لَِحق مبا معه من السيولة واملالءة، حىت تضرر الضرر املذكور، الذي أسـهم يف                    

  .التسبب به مدينه املماطل؛ ومثل هذا يدخل يف موضوع حبثي

يض املطل عامةً،   وإمنا جعلْت األمر مرتبطا مبن أصابه ضرر فعلي جراء املطل، ومل أجعلْه للبحث عن تعو              
ألنين مل أتصور مكانا لدعوى تعويض عن ضرر ناتج عن مطل، واحلال أن خزائن ذلك الدائن متتلئ باملـال،                   
ومتتلئ أرقام حساباته بالسيولة، فهذا ال يستحق أن يدعي أن ضررا فعليا أصابه، فمالُه الوفري شاهد خبـالف                  

ا ذريعة إىل الربا احملرم نصاً وإمجاعا؛ ومثل هذا يكفيه ما           الدعوى؛ وأخشى أن يكون التعويض يف مثل حال هذ        
  .نص عليه العلماء قدميا من حصر عقوبة مطل الغين يف احلبس

وهذا شرطَ أن يكون املدين قادرا على الوفاء مبا يف ذمته، فإن كان عاجزا فال حمل للتعويض أصال، بل ال           
، )وإن كان ذو عسرٍة فنِظرةٌ إىل ميـسرة       : (ا تتناىف مع قوله تعاىل    حمل للمطالبة بذات الدين، ألنّ املطالبة هن      

  ).٢٨٠: البقرة(، )وأن تصدقوا خري لكم: (وتتناىف كذلك مع ندب القرآن إىل التصدق، فتتمة اآلية تقول

إنه يف حدود ما مضى بيانه يدور هذا املبحث ِبرمِته، رغم ما قد يتناوله استتباعا مـن بعـض املـسائل                     
  .القريبة، اليت خيدم تناوهلا، وال بد، املسألة حمل البحث ذاا
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يرى العالمة الزرقا أن هذه املسألة مل تكن قد بحثت فيما مضى من تراث الفقه اإلسالمي، ويرجع الزرقا                  
حساسيتها، إذ قد تشتبه بالربا الذي يأخذ فيـه         : عدم حبثها يف تراثنا الفقهي إىل ثالثة أمور، أمهّها يف تقديري          

، وهي حساسية عظيمة، ينفر منها الوجدان اإلسالمي نفورا، جيعله يف حبث مثل هـذه               )١(املرايب مقابلَ األجل  
  .املسألة أقرب إىل إيثار تركها، أو إىل إيثار التشدد فيها، خشية الوقوع فيما جعله اهللا تعاىل من أكرب الكبائر

 الدكتور زكي الدين شعبان نقل ما يفيد أن املسألة مبحوثة يف التراث الفقهي اإلسالمي، خبالف                غري أن 
ما حنا إليه كالم العالّمة الزرقا، فقد نقل الدكتور شعبان نصا عن الفقيه املالكي حممد بن حممد بن عبد الرمحن، 

، ونقل عـن  )٢())وقت كذا، فله عليه كذا وكذاإذا مل يِف الدائن حقَّه يف  (( يتضمن أن املدين     طاباحلبالشهري  
  .)٣())إن هذا االلتزام ال يختلف يف بطالنه، ألنه صريح الربا((: احلطاب املالكي قوله يف هذه املسألة

وال يظهر يف تقديري انطباق احلالة اليت يتحدث عنها العالمة احلطاب على موضوع البحث، ذلـك أن                 
مماطلة مع قدرته على السداد، وليس عن جمرد التأخر، كما هو ظاهر من             موضوع البحث يدور حول املتأخر      

جيب اليوم أن ينظر الفقهاء يف مسألة إمكان التعويض على الدائن، مـن املـدين               ((: كالم احلطّاب؛ قال الزرقا   
  .، وال يوصف املَدين باملماطلة، إال إذا كان قادرا على السداد)٤))(املماطل

الم العالّمة الزرقا، وهو اخلبري اتهد، العارف بتراث الفقه اإلسالمي معرفـة قـلّ              إن هذا يرجعنا إىل ك    
نظريها، وهو ما يدعو إىل اعتبار املسألة من املسائل اجلديدة، اليت مل تبحثها عصور الفقه اإلسالمي القدميـة؛                  

ليها، فيجعلها نظريا لـه     فال حييف اخلوف من الربا ع     : وهذا كله يقضي بضرورة حبثها بتوازن يأمر به الشرع        
دون مسوغ، وال حتيف دعوى التوسط على حقيقة الربا، فيصرفها صرفا مطلقا عن الربا، إن كان لـه فيهـا                  

  .نصيب؛ إن هذا يدعو إىل مزيد من النظر واالجتهاد، للخروج مبا يرضي اهللا

                                                 

)١(قبل شرعا احلكم على املَدين املماطل بالتعويض على الدائن؟ ملصطفى أمحد الزرقا،  هل ي)؛ والسببان اآلخران )١٠٥
قدرة صاحب احلق : أنه مل يكن للمسألة من األمهية والتأثري يف املاضي مثل ما هلا يف احلاضر؛ والثاين: اللذان ذكرمها الزرقا مها

ما كان القاضي يصدر أمرا بإحضار املدين، خبالف األمر يف عصرنا، فإنه يأخذ على الوصول إىل حقه سريعا، إذ سرعان 
  ).١٠٥-١٠٤(املرجع نفسه، : إجراءات قد تدوم سنني، ويقدر يف مقابلها املدين على تأجيل احملكمة عرب حماميه؛ ينظَر

م على املَدين املماطل بالتعويض على هل يقبل شرعا احلك:  تعليق الدكتور زكي الدين شعبان على حبث العالمة الزرقا)٢(
  .)٢١٥(م، ١٩٨٩الدائن؟ جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، الد األول، الصادر عام 

  .)٢١٥( املرجع نفسه، )٣(
  .)١٠٥( هل يقبل شرعا احلكم على املَدين املماطل بالتعويض على الدائن؟ ملصطفى أمحد الزرقا، )٤(
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א����3 �א�-�ع� א�(���=����א��(و�ض: ��Lא=� �

 الفقيـه يف زواجـره،      ابن حجر اهليتمي  ده البعض من الكبائر، فذكره      لقد تقرر النهي عن املطل، بل ع      
  .)١(واعتربه صريح احلديث الذي ينص على أن مطل الغين ظلم

وها هنا أستعرض تلك اآلراء، وما وجدته من قبوِل أو عدم قبوِل العلماء لكل منها؛ ولقد رأيـت أـا                    
 أكثر من قول، ليبدو األمر كما لو كانـت تعـبريا عـن آراء    تنقسم إىل ثالثة آراء، غري أن بعضها يتوزع يف 

متعددة، وليس عن رأي واحد؛ غري أين جعلْتها ضمن رأي واحد فحسب، ألجل أنين قصدت البحـث عـن            
مسألة التعويض جمردة، أي فيما إذا كانت مسألة التعويض جائزة عن العلماء أم ال، فانقسمت اآلراء على هذا                  

مينع منه، وحياول طرح حلول عقابية : أحدها جييز التعويض، واآلخر ال جييزه، والثالثفالثة آراء، األصل إىل الث
غري تعويضية؛ على أن يف األقوال املعربة عن كلّ من هذه اآلراء، اختالفا يف ناحية من النواحي، قد يصلح أن                    

أشرت إليه من أنين قسمتهما على أساس إباحة        جيعل منه رأيا قائما بذاته، لكنين أغفلت اعتباره رأيا بذاته، ملا            
  .التعويض أو عدمها

إنه ال بد من استعراض أدلة كلٍّ من الفرقاء أصحاب تلك اآلراء بعد استعراض قول كل منها، وذلك يف                   
مطلب تاٍل إن شاء اهللا تعاىل؛ ومن مث مناقشتها يف مطلب الحق إن شاء اهللا تعاىل، ألقتصر ها هنا على حبـث                      

  :اء الثالثة املشار إليهااآلر

�א���*�א.ول ������Cא��(و�ض�$ن�����א��طل: �

األستاذ العالّمة مـصطفى الزرقـا،      : هم، فيما اطّلعت  منوهو يتمثّل يف قول مجاعة من علماء العصر، و        
والعالّمة الشيخ عبد اهللا بن منيع، والدكتور الصديق حممد أمني الضرير، والدكتور زكـي الـدين شـعبان،                  

كتور حممد زكي عبد البر؛ ونقله بعض الباحثني عن الشيخ عبد احلميد السائح، غري أنه مل يوثّـق النقـل                 والد
  .)٣(؛ ونقله أيضا عن الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي)٢(عنه

                                                 

  ).١/٥٧٠(ر، البن حجر اهليتمي،  الزواجر عن اقتراف الكبائ)١(
  .)١٩٦(عقد القرض ومشكلة الفائدة، حملمد رشيد علي بوغزالة اجلزائري، :  ينظر)٢(
، إىل القرضاوي القول جبواز )١٩٦( نسب الدكتور حممد رشيد بوغزالة يف كتابه عقد القرض ومشكلة الفائدة، )٣(

ضاوي على أثر عرض البحوث املتعلقة باملوضوع، واليت طرحت يف تعويض الدائن عن ضرر املطل، ومرجعه هو مداخلة القر
م، غري أن كالم القرضاوي غري واضح الداللة على اجلواز، كل ٢٠٠٣ندوة جممع الفقه اإلسالمي بالدوحة يف كانون ثاين عام 

يض، والقول بأن يؤخذ ما هنالك أن القرضاوي ذكر آراء عديدة، جاءت مجيعها يف سياق البحث أعاله، ومنها القول بالتعو
: من املماطل مبلغ لصندوق الزكاة، أو لنحوه من أبواب الرب، وغاية ما قاله القرضاوي يف مسألة الشرط اجلزائي املتعلق باملطل
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هذا، ويتفاوت قول كثري من هؤالء يف بعض اجلزئيات املتعلقة بالتعويض، ويف شرط صحته شرعا، وهذا                
  : أقواهلم، وهي فيما بدا يل كما يلييقتضي أن أستعرض

 أعين السبب :�����Cא�9-�ق�$���D(و�ض���������ن��"-(��א�د	�ن�$"د�$د����������:�א�ول�א.ول�
ما ينشأ عن قرض، وما ينشأ عن بيـع  : الذي جعل ماال ما يف ذمة املدين، وهو يتمثّل يف أسباب عديدة، أمهها   

: األوىل: هو أوسع األقوال يف املسألة، وسعته جاءت من نـاحيتني         بثمن مؤجل يكون يف الذمة؛ وهذا القول        
إباحة التعويض عـن املنفعـة      : والثانيةإباحة االتفاق مسبقا على التعويض على املطل عند عقد سبب الدين؛            

  .املفترضة للمال الذي بيد املَدين املماطل

يئة كبار العلماء بالسعودية، فقد قـال       هذا القول هو رأي الشيخ عبد اهللا بن سليمان بن منيع، عضو ه            
 بقدر فوات املنفعة، فهو شـرط       )١(وإن تضمن عقد االلتزام باحلق شرطا جزائيا لقاء املماطلة واللّي         ((: بصراحة

، فمجال التعويض عنده يشمل منفعة املال املفترضة، فيما لو كان هذا املـال بيـد                )٢))(صحيح واجب الوفاء  
، وكما سيأيت من استدالالته؛ وقوله هذا يتضمن أكثر من جمرد االتفـاق عنـد               صاحبه؛ كما صرح بوضوح   

حصول املطل فعال على التعويض، الذي يبيحه ابن منيع من باب أوىل، فقد صرح بأن يضمن املدين ما ينقص                   
 قال مبثل هذا    ؛ وسيأيت احلديث يف هذه الناحية يف فرٍع قادم إن شاء اهللا تعاىل، إذ             )٣(على الدائن بسبب مماطلته   

قول ابن منيع يتضمن أكثر من جمرد االتفاق عند وقوع املطل فعـال علـى               : القول غري ابن منيع أيضا؛ أقول     
  . مستقبالالتعويض، إذ تضمن االتفاق املسبق على هذا التعويض عند عقد سبب الدين، يف حالة وقوع املطل

����Aא�����ل�دون�א��7אط�א��(�و�ض���������Cא��(و�ض�א���4��$ن�����ذ����א������:�א�ول�א��3"��

ـ ، وهو القول الثاين يف مقدار السعة، ومل أُحلقْه و رأي العالمة مصطفى أمحد الزرقا    وه :����א�(�د��� األول يف ب
السعة، إذ ذلك القول، وهو للشيخ ابن منيع، يبيح االشتراط يف مستهل العقد على التعويض، وليس كـذلك                  

  .قول الزرقا

                                                                                                                                                         
، الكالم غري واضح ))إمنا إذا استطعنا بالشرط اجلزائي، والشرط اجلزائي له أصل شرعي يف قضية العربون، وكتب فيه الكثريون((
اما، وهو كالم ارجتايلّ يف مداخلة ارجتالية، ومن العسري نسبة رأي ما بوضوح بناًء عليه؛ ينظَر كالم القرضاوي يف جملة جممع مت

، هذا، وسيأيت حني استعراض أقوال احملرمني للتعويض عن ضرر املطل، أنه  يفهم من كالم )٤/٦٦٩(الفقه اإلسالمي، 
  .هالقرضاوي غري هذا املنقول عنه أعال

  ..).يلّ الواجد: (، معىن كلمة اللي، عند ذكر حديث)١٧٨( سيأيت يف الصفحة )١(
، ١٤:  مشكلة الديون املتأخرة يف البنوك اإلسالمية، لعبد اهللا بن سليمان املنيع، جملة امع الفقهي اإلسالمي، عدد)٢(
  .مع وتارخيها ورقمها، وسريد هذا املرجع فيما يأيت دون ذكر جملة ا)٤/٥٤١(م، ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥
  .)٤/٥٤١( املرجع نفسه، )٣(



 ١٦٠

رقا أن مبدأ تعويض الدائن عما حلقه من ضرر نتيجة مماطلة املَدين القادر على وفـاء                لقد ذكر األستاذ الز   
الدين يف موعده، مبدأ مقبول من الناحية الفقهية، وشبه املماطل بفعل الغصب من الغاصب، ووصـفه بأنـه                  

  .)١(ظامل

ه يعوض عما كان سريحبه لو    أما عم يعوض الدائن الذي موطل يف سداد حقّه، فلقد رأى العالّمة الزرقا أن             
كان ماله يف يده، ومل يتأخر سداده، وهو مثل ما مضى من قول ابن منيع؛ وكان العالّمة الزرقا مييل بوضـوح            

أن إباحة مثل هـذا  من إىل جواز االتفاق مسبقا على مثل هذا التعويض، كما هو رأي ابن منيع، لوال ما رأى            
ربا، ويظهر أنه ألجل هذا احملذور، اتجه اجتهاده إىل عدم جـواز تقـدير              االتفاق املسبق سيكون ذريعة إىل ال     

العالّمة الزرقا  وله جبواز التعويض أصال عن املطل؛ ف      مقدار الضرر الناتج عن املطل واالتفاق عليه مسبقا، رغم ق         
طريقـة  : ثانيايض،  طريقة االتفاق املسبق على التعو    : أوال: يقترح طريقتني لتقدير الربح الفائت بالتأخري، ومها      

يقرر أن فكرة التعويض إذا أُقرت فقهيا، بأن يحدد         و؛ ولكنه يعود على طريقة االتفاق املسبق باملنع،         )٢(القضاء
التعويض باتفاق مسبق، فإنه ينبغي منع مثل هذا االتفاق املسبق على التعويض، حىت ال يكون ذريعة إىل الربا،                  

بة ربوية معينة، يلبساا فيما بينهما ثوب االتفاق على التعويض اجلزائـي            بأن يتفق املقرض واملقترض على نس     
على املطل، فينعقد القرض بينهما ظاهرا على مدة قصرية، متفامهَني أال يدفع املدين يف هذه املـدة، ليحـسب                   

بينـهما، أو  التأخر املتفق عليه كما لو كان تعويضا عن ضرر أصاب الدائن، وهو يف احلقيقة اتفاق ربوي فيما     
بقصد من املقرض على األقل، يقصد املراباة حتت تلك الذريعة؛ قال العالّمة الزرقا بعد أن قرر ختوفَه من ذريعة                   

فلذلك ال جيوز يف نظري إذا أقرت فقها فكرة التعويض عن ضرر التأخري، أن حيدد هذا التعويض                 ((: الربا تلك 
  .)٣())يض بالقضاء، تقدره احملكمة عن طريق جلنة خرباء حملّفنيباتفاق مسبق، بل جيب أن يناط تقدير التعو

وهي التفاتة ضرورية من العالّمة الزرقا، فرغم أنه يبيح التعويض أصال، ورغم أنه، وفيمـا يظهـر مـن                 
 كالمه، يكاد يبيح االتفاق على قدر التعويض بني الدائن واملدين، إال أنه منعه من اإلفتاء جبواز مثل هذا املسلك 

  .)٤(ما ذكره من ذريعة الربا اليت سيتسرب عربها املرابون ال حمالة

                                                 

  .)١١٢( هل يقبل شرعا احلكم على املَدين املماطل بالتعويض على الدائن؟ ملصطفى أمحد الزرقا، )١(
  .)١١٠( املرجع نفسه، )٢(
  .)١١١-١١٠( املرجع نفسه، )٣(
ضحتها، فنسب إليه أمر جواز التعويض دون أن يفرق  يظهر يل أن مثة من مل حيرر متاما رؤية العالّمة الزرقا، كما أو)٤(

هو إباحته : منع الزرقا االتفاق املسبق على التعويض، والثاين: بني أمرين فرق بينهما العالّمة الزرقا، ومها اللذان مضيا، فأحدمها
 إذ ال يبدو من عرضه ملوقف ،)٨٦٤-٢/٨٦٠(صيانة املديونيات، حملمد عثمان شبري، : التعويض عند وقوع الضرر فعال؛ ينظر
  .العالمة الزرقا ذلك التفريق املشار إليه
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 وهو قـول  :�����Cא�9-�ق�$��Dא��(و�ض�$ن�������د?*�وא<��8(������0א��طل:�א�ول�א�����3
الدكتور الصديق حممد األمني الضرير، وقولُه هذا، وإن كان إجابة عن مسألة تتعلق بديون البنوك، إال أـا ال           

ن مجلة البحث الذي أنا بصدده، إذ إن ديون البنوك جزء من املشكلة اليت يسعى هـذا املبحـث إىل                    خترج ع 
  .دراستها

هذا، وبعد أن قرر الدكتور الصديق الضرير عدم جواز االتفاق املسبق بني البنك وعميله على أن يـدفع                  
جيوز أن يتفق   ((: الوقت احملدد، بعد ذلك قال    العميل مبلغا حمددا أو نسبيا من املال، فيما إذا تأخر عن الوفاء يف              

البنك مع العميل املَدين على أن يدفع له تعويضا عن الضرر الذي يصيبه بسبب تأخره عن الوفاء، شـريطة أن                    
؛ والضرر الالحق )٢())، وأن يكون العميل موسرا ومماطال)١(ماديا وفعليايكون الضرر الذي أصاب البنك ضررا 

البنك؛ هو ذهاب ما ميكن أن يناله من ربح يف التجارة مباله، فيما لو كان مالُه                : ، وهو يف مثاله   باملدين ها هنا  
معه، فهو يف هذه الناحية شبيه بقول العالّمتني الزرقا وابن منيع، املعروض سابقا؛ هذا رغم نصه على أن الضرر         

  .املعوض عنه جيب أن يكون ضررا ماديا، وفعليا

 كأن يكون الدائن :�����א��(و�ض�$ن���وق�א�����א�-(������Mא���Eو�����2دא4ن�����C:�א�ول�א��א��8
اعتمد على وفاء مدينه الدين يف وقته املتفق عليه، فماطل املدين، وأدى ذلك إىل فوات صفقة كان يعتمـد يف                    

 حجز أمواله، ومـا     إمتامها على ما سيأتيه من ماله عند مدينه؛ أو يكون الدائن مدينا، وأدت مماطلة مدينه إىل               
القـانون املـدين   : ، الذي ذكر أنه أخذ بقوله هذا      )٣(شابه تلك الصور؛ وهو رأي الدكتور زكي الدين شعبان        

م، وكان الدكتور شعبان قد طرح هذا الرأي بعد أن سـئل            ١٩٨١الكوييت الذي جرى تطبيقه ابتداء من عام        
  .)٤(سور القادر على أداء احلقعن التعويض عن مماطلة املدين، وحصر ذلك باملَدين املي

                                                 

  . تسويد اخلطّ هنا من الدكتور الضرير، تأكيدا منه على مادية الضرر وفعليته، وأال يكون معنويا وحمتمال)١(
 أحباث االقتصاد اإلسالمي،  االتفاق على إلزام املَدين املوسر بتعويض ضرر املماطلة، للصديق حممد أمني الضرير، جملة)٢(

  .)١١٨-١١٧(، ١٩٨٥العدد األول من الد الثالث، الصادر عام 
صيانة املديونيات، :  يظهر يل أن الدكتور حممد عثمان شبري مل حيرر رؤية الدكتور زكي الدين شعبان متاما، ففي حبثه)٣(
التعويض بعد وقوع الضرر، واحلقيقة هي ما أثبته أعاله ، املشار إليه سابقا، فقد ذكر أن الدكتور شعبان ال يرى )٢/٨٦٦(

حول رأي الدكتور شعبان، فهو مل يرفض التعويض مطلقا، إمنا رفض تعويض الدائن عما كان سريحبه لو كان مالُه يف يده، أما 
  .الدكتور شعبانالضرر الذي يؤدي إىل ضرر فعلي، كفقدانه املشاركة بصفقة بسبب مطل مدينه، فقد أباح التعويض عنه 

هل يقبل شرعا احلكم على املَدين املماطل بالتعويض على الدائن؟ :  ذكر ذلك كلّه الدكتور زكي الدين شعبان يف حبثه)٤(
  .)٢١٧-٢١٦(م، ١٩٨٩جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، الد األول، الصادر عام 



 ١٦٢

الدائن مع املدين على دفع مبلغ من املال إذا         ((وهذا ال يتناىف مع ما قرره الدكتور شعبان من حترمي اتفاق            
: ؛ أقول )١())فإن هذا االتفاق ال جيوز    ((: ، قال الدكتور شعبان   ))تأخر يف الوفاء بالدين عن التاريخ احملدد للوفاء       

ا مضى من قول الدكتور شعبان، ذلك أنه إمنا أباح التعويض عن ضرر فعلي واقـع علـى                  هذا ال يتناىف مع م    
الشاكلة اليت ذكرها، ودون اتفاق مسبق عليه عند عقد الدين، وحرم االتفاق املسبق على التعويض عن التأخر،       

  .والفرق واضح بني األمرين

، )٢(ن الربح، فيما لو مل مياطل املـدين       ورفض الدكتور شعبان التعويض عما كان سيحصل عليه الدائن م         
  .، والعالّمة ابن منيع، والدكتور الضريرالذي سبق أن طرحه العالمة الزرقاوهو الرأي 

قولُ الدكتور حممد زكي عبد الرب، فبعد أن صرح مبنـع جـواز             : ومثل قول الدكتور شعبان يف تقديري     
 إذا أثبت الدائن حصول ضرر له نتيجة هذا املطل باألدلة  وجيوز هذا التعويض  ((: التعويض على جمرد املطل، قال    

الشرعية، كأن أدى به ذلك إىل إخالله بالوفاء مبا عليه هو للغري، مع علم مدينه املماطل بذلك، كأن يبيع ماله                    
ويض ؛ ورفض الدكتور عبد الرب اجتهاد العالمة الزرقا، القاضي بتع)٣())للدائن جربا بثمن خبس، أو أشهر إفالسه
  .)٤())وإن سد الذرائع يوجب علينا القول بعكس ما قاله األستاذ الزرقا((: الربح املفترض، ومما قاله يف رفضه له

هذا ما وقفْت عليه من أقوال مبيحي التعويض، وسآيت بعد فقراٍت إىل بيان دليل إباحة التعويض إن شاء                  
  .اهللا تعاىل، وذلك عند استعراض األدلة
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وهو يف جممله رأي معظم فقهاء العصر، وهو الرأي الذي مالت إليه جمامع فقهية ذات مكانة وشهرة بني                  
  .املسلمني

إن هذا الرأي يقرر منع مثل هذا التعويض بأية صورة من الصور اليت يستفيد منها الدائن، وهـو الـرأي          
ل العلم يف عصرنا فيما يظهر يل، وهو الرأي الذي يظهر من كالم العالّمة              الشائع الذائع، والذي عليه مجهرة أه     

                                                 

جملة احلقوق والشريعة، الكويت، السنة األوىل، العدد  الشرط اجلزائي يف الشريعة والقانون، لزكي الدين شعبان، )١(
  .)١٣٦(م، ١٩٧٧الثاين، 
 هل يقبل شرعا احلكم على املَدين املماطل بالتعويض على الدائن؟ لزكي الدين شعبان، جملة أحباث االقتصاد )٢(

  .)٢١٨(م، ١٩٨٩اإلسالمي، الد األول، الصادر عام 
االقتصاد : زم بالتعويض؟ حملمد زكي عبد الرب، جملة جامعة امللك عبد العزيزهل يل:  رأي آخر يف مطل املدين)٣(

  .)١٧٠(م، ١٩٩٠اإلسالمي، الد الثاين، الصادر عام 
  .)١٧٠( املرجع نفسه، )٤(



 ١٦٣

رمي هذا التعويض صراحة فيما وقعت عليه من كالمه، إال أنه     يذكر حت القرضاوي حفظه اهللا تعاىل، فهو، وإن مل        
ة الفائدة، يفيد حترميهـا     واعتبارها مبثاب اعتربه مبثابة الفائدة اليت تؤخذ من املَدين الذي يتأخر عن سداد ديونه،             

وكان القرضاوي جييب عن سؤال عن غرامة التأخري بالنسبة للمماطلني يف سداد األقساط الواجبة عليهم  عنده؛  
  .)١(يف وقتها

؛ وهو كذلك رأي الـدكتور      )٢(وهو قول الدكتور نزيه كمال محاد، ذكره أثناء رده على العالّمة الزرقا           
وهو كذلك رأي    ؛)٣(ذكره يف حبثه الطويل املنشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي         علي حميي الدين القره داغي،      

  .)٤(صيانة املديونيات ومعاجلتها من التعثّر يف الفقه اإلسالمي: الدكتور حممد عثمان شبري، يف حبث له بعنوان

 دورته احلاديـة    وهذا الرأي هو كذلك رأي امع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، الذي قرره يف             
إن الـدائن إذا    ((: هـ، قال يف قـراره    ١٤٠٩ رجب   ٢٠-١٣عشرة، واملنعقدة يف مكة املكرمة يف الفترة بني         

شرط على املدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبلغا من املال، غرامة مالية جزائية حمددة، أو بنسبة معينـة، إذا                     
 شرط أو فرض باطل، وال جيب الوفاء به، بل وال حيلّ، سـواء              تأخر عن السداد يف املوعد احملدد بينهما، فهو       

؛ وهو كذلك   )٥())كان الشارط هو املصرف أو غريه، ألن هذا بعينه هو ربا اجلاهلية الذي نزل القرآن بتحرميه               
 شـعبان   ٢٣-١٧رأي جممع الفقه اإلسالمي الدويل، فقد أصدر يف مؤمتره السادس جبـدة يف الفتـرة بـني                  

إذا تأخر املشتري املدين يف دفع األقساط عن املوعد         ((:  بشأن بيع التقسيط، ويف هذا القرار      هـ، قرارا ١٤١٠
  .)٦())احملدد، فال جيوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، ألن ذلك ربا حمرم

                                                 

؛ وسبق يف تعليقة ماضية أن أحد )٣/٤٢٦(غرامة التأخري، :  فتاوى معاصرة، ليوسف القرضاوي، فتوى بعنوان)١(
  .ب إىل القرضاوي غري هذا الرأي، ليرجع إليها يف حملها من عرض القول املبيح للتعويضالباحثني نس

 ذكر الدكتور نزيه محاد رأيه املانع من التعويض عن املماطلة يف أكثر من موضع، فعلى سبيل املثال ينظر رأيه يف حبثه )٢(
ن احلكم بالتعويض املايل عن ضرر املماطلة، نشره يف جملة املؤيدات الشرعية حلمل املدين املماطل على الوفاء، وبطال: بعنوان

، ونشر رده هذا أيضا يف )١١٥-١٠٧(م، الد الثالث، العدد األول، ١٩٨٥أحباث االقتصاد اإلسالمي، الصادر جبدة، عام 
، )٣٥٩-٣١٩(تصاد، قضايا فقهية معاصرة يف املال واالق: ، وينظر كتابه)٢٩٨-٢٨٥(دراسات يف أصول املداينات، : كتابه

فقد حتدث فيه عما ميكن أن يتخذ من إجراءات يف حق املماطل، عقوبة له على املماطلة، وليس من بينها التعويض عما حلقه 
  .من ضرر، وختمها برفضه لفكرة التعويض

امع الفقهي اإلسالمي مشكلة الديون املتأخرة يف البنوك اإلسالمية، لعلي حميي الدين القره داغي، نشرته جملة :  ينظر)٣(
  .م؛ وسيذكر هذا املرجع فيما يأيت دون ذكر جملة امع ورقمها وتارخيها٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ١٤يف ع 
  .)٨٧٤-٢/٨٧٣( صيانة املديونيات، حملمد عثمان شبري، )٤(
  .)٤/٤٦٥( نقل نص هذا القرار الدكتور القره داغي، يف مشكلة الديون املتأخرة يف البنوك اإلسالمية، )٥(
  .)٤/٤٦٥( نقل نص هذا القرار الدكتور علي حميي الدين القره داغي، يف املرجع نفسه، )٦(



 ١٦٤

انع هو قول مجهرة أهل     إنه يظهر من أخذ هذين امعني العلميني بعدم إباحة التعويض، أن هذا القول امل             
  .العلم يف عصرنا
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إجياد حل عملي ملشكلة : والثانيةجمانبة الربا، : األوىل: ويدور مقصد أصحاب هذا الرأي يف جهتني اثنتني
ومن جهة أخرى، ال يكتفي بالوقوف      املطل؛ فمن جهٍة ال خيتلف هذا الرأي مع الرأي السابق احملرم للتعويض؛             

عند حترمي التعويض، بل حياول حل املشكلة بعيدا عن الربا، وأيضا بعيدا عما ميكن أن يسمى حـال تقليـديا                    
  .لملشكلة املطل، وهو املتمثّل حببس املماط

  منعاه فيما يبدو ، أن التعويض الذيهاوأحلظ يف القولني الثاين والثالث من أقوالٌ ثالثةٌ،    ويتقاسم هذا الرأي 
يبيح هذا التعويض على شاكلة صندوق تتجمع فيه        : منهما، يعود مباحا، لكن بطريقة بعيدة، فالثاين فيما يظهر        

غرامات املدينني، ويستفيد الدائن من هذا الصندوق، فيكون يف احلقيقة مستفيدا من ذلك التغرمي تعويضا عما                
  . مبنع التعويض أصال، ألنه ربافاته من ضرر املطل، رغم قول صاحب هذا القول

أما القول الثالث من األقوال اليت يتقامسها هذا الرأي، فهو يبيح إلزام املدين بقرض لصاحل الدائن، يتساوى     
مقدارا ومدة مع الدين الذين كان عليه فمطله؛ وهو يف احلقيقة تعويض على شاكلة ما، ختتلف عن غريه مـن                    

  .ي سبق ذكره، ذكرا ها هنا لتصريح أصحاما مبنع التعويض أصالأشكال التعويض؛ وهذا القول والذ

  :هذا، واألقوال الثالثة اليت تتقاسم هذا الرأي هي

وهو ما يعـين عـدم      :  جواز تضمن عقود املداينات على شرط جزائي مايل ليس حلساب الدائن           -١
، وبه جيمـع بـني      )١( السالوس إباحة تعويض الدائن عما أصابه من ضرر املطل، وهو رأي الدكتور علي أمحد            

  .اخلروج من الربا، وبني معاقبة املماطل

 وهو رأي الدكتور حممد جنـاة اهللا        : جواز معاقبة املماطل لصاحل صندوق خاص ينشئه ويل األمر         -٢
صديقي، وغايته اجلمع بني البعد عن الربا، وبني معاقبة املماطل؛ وعلى هذا القول يرفع الدائنون املتـضررون                 

  .)٢(ماطلة أمرهم إىل ويل األمر، ليعينهم جراء تضررهم باملماطلة من هذا الصندوقبامل

                                                 

التعويض عن ضرر املماطلة يف الدين بني الفقه واالقتصاد، حملمد أنس الزرقا :  ينظر رأي الدكتور السالوس يف حبث)١(
، وذكر )٣٦(م، ١٩٩١إلسالمي، الد الثالث، الصادر عام االقتصاد ا: وحممد علي القرى، جملة جامعة امللك عبد العزيز

  .الكاتبان يف تذييالت حبثهما أن الدكتور السالوس أبدى هلما رأيه يف حمادثة شفوية
التعويض عن ضرر املماطلة يف الدين بني الفقه واالقتصاد، حملمد أنس الزرقا :  ينظر رأي الدكتور صديقي يف حبث)٢(



 ١٦٥

وذكر العالّمة القرضاوي أن اقتراح مثل هذا الصندوق، جاء بناًء على ما قاله العالّمـة احلطّـاب مـن                   
  !، غري أن الدكتور صديقي مل ينسبه إىل العالّمة احلطّاب)١(املالكية

 وميكن جعل هذا القول مع األقوال       :ل بقرض لدائنه مؤجال مبقدار مدة املماطلة       جواز إلزام املماط   -٣
املبيحة للتعويض، غري أنه ملا كان قوال ال يتضمن تعويضا مبعىن إعطاء الدائن ِعوضا عن خسارته بسبب مطـل            

  . املَدين، رأيت األنسب وضعه يف ضمن األقوال احملرمة للتعويض

التعويض عن ضرر املماطلة يف     :  أنس الزرقا وحممد علي القري، ففي دراستهما       وهو رأي األستاذين حممد   
يلزم املدين املماطل قضائيا بأداء الدين إبراء لذمته، كما يلزم فـوق ذلـك              ((: الدين بني الفقه واالقتصاد، قاال    

  .)٢())ة املماطلةبتقدمي قرض حسن للدائن يساوي مقدار الدين األصلي، ويكون مؤجال ملدة زمنية تساوي مد
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  :ميكن تلخيص ما تقدم من االجتهادات فيما يلي

إباحة االتفاق املسبق على التعويض عن الضرر الالحق باملَدين نتيجة املطل، مبا فيـه ذهـاب رحبـه                   -١
 .املفترض لو كان ماله بني يديه، وهو قول العالمة ابن منيع

يض، لكن دون اتفاق مسبق عليه، وإمنا بتقدير اخلرباء للضرر بعد وقوعه، وهو قـول               إباحة هذا التعو   -٢
بعض العلماء، غري أم متايزوا عن بعضهم، فذهب بعضهم إىل تعويض الدائن عن ذهاب الربح املفترض ملالـه             

 التعويض عن   لو كان ماله عنده، وهو قول الزرقا والضرير؛ وذهب آخرون إىل منع هذه احلالة، مكتفني جبواز               
ضرر واقع فعال بسبب املطل، وهو قول الدكتور زكي الدين شعبان، والدكتور حممد زكي عبد الرب. 

 .حترمي جنس التعويض بأي صورة كان، وهو قول امع الفقهي ومجهور علماء العصر -٣

 مـن   إباحة معاقبة املماطل عقوبة ال تتضمن تعويضا للدائن إال من جهٍة بعيدة، وهو قـول مجاعـة                 -٤
 . هذه األقوال منالعلماء، على ما يف أقواهلم من تفاوت يف حدودها وشكلها يف بعض الزوايا، كما تبني

                                                                                                                                                         

  .، وذكر الكاتبان يف تذييالت حبثهما أن الدكتور صديقي أبدى هلما رأيه شفاهة)٣٦(وحممد علي القري، 
؛ هذا، ومل أطّلع على رأي العالّمة )٣/٤٢٦(غرامة التأخري، :  فتاوى معاصرة، ليوسف القرضاوي، فتوى بعنوان)١(

 نسبته إليه، وال يبعد أن يكون احلطّاب يف كتاب له، وال أعلم يف أي كتاب من كتبه هو، ومل يذكر القرضاوي مرجعه يف
حترير الكالم يف أحكام االلتزام، وهو مطبوع يف دار الغرب اإلسالمي، غري أين مل : كالم احلطّاب مذكورا يف كتابه الشهري

  .أعثر على نسخة منه
لة جامعة امللك عبد  التعويض عن ضرر املماطلة يف الدين بني الفقه واالقتصاد، حملمد أنس الزرقا وحممد علي القري، جم)٢(
  .)٤٤(م، ١٩٩١االقتصاد اإلسالمي، الد الثالث، الصادر عام : العزيز



 ١٦٦

إلزام املماطل بقرض لدائنه، يساويه مقدارا وأجال، غري أين كنت عند استعراض األقوال، قد أحلقـت     -٥
 .هذا الرأي بالقول املذكور قبله ها هنا

  . هذا التلخيص، بعد استعراضها بتفصيل يناسب املقامهكذا بدت هذه االجتهادات، حسب
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هذه االجتهادات اليت مضى ذكرها، تفتقر إىل تقنني يف غالب األحيان، إال ما كان مـن رأي الـدكتور    
على ما سبق نقلُه، زكي الدين شعبان، والذي يقرر إباحة التعويض عن املطل الذي أدى إىل ضرر غري مألوف، 

  .فهو وحده الذي أخذ به تقنني عريب، هو التقنني املدين الكوييت

هذا، والعلماء حينما يبحثون مثل هذه املسائل، ال يقصدون أم قد أَوا مشكلة قائمة، وإمنا يطرحـون                 
طلقون من شرع اهللا،    رؤاهم، حىت خيتار واضعو القانون ما يرونه األنسب واألقرب إىل الشرع، إن كانوا إمنا ين              

ولذا، فإا تبقى جمرد اجتهادات تنتظر التقنني القاضي بأخذ أحدها دون اآلخر، أو القاضي باجلمع بني أكثـر                  
من رأي منها؛ إال االجتهاد القاضي بتحرمي هذا التعويض كليةً، فهو ما مينع املؤمن من طلب التعويض إذا اقتنع                   

يف تقديري، كما سيأيت حبثُه يف صفحاٍت تالية إن شاء اهللا تعاىل؛ غري أنـه               به، غري أنه ليس االجتهاد الصائب       
ميكن للتحكيم العريف األخذ بشيء من هذه األقوال وتفعيله؛ وكذا ميكن التعاون بني املختصمني حلل املشكلة                

  .دومنا قضاء وال حتكيم، على ضوء بعضها
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دلة كل فريق، لتتبني مرجعية كل منهم، وليقوم نقاش األدلة فيما بعد، على بينـة               وال بد من استعراض أ    
؛ وها أنا ذا أسـتعرض األدلـة يف         �ةٌ هو مولّيها، ومرجع اجلميع كتاب اهللا وسنة رسوله          هجمنها؛ ولكلٍّ وِ  

  :الفروع الثالثة التالية

�א�-�ع�א.ول ��د��������Cא��(و�ض: �

 املماطلة حول نصوص وأصول ونظائر فقهية، سأجتهد يف عرضها كمـا            تدور أدلة إباحة التعويض على    
عرضها أصحاا، مع اإلشارة إىل أنه ليس من شرط أصحاب ذلك القول، أن يكونوا قد ذكروا مجيع األدلـة                   

  :التالية، وإمنا يكفي أن يذكرها بعضهم العتبارها ها هنا؛ وهذه هي األدلة أذكرها كما يلي



 ١٦٧

لَي الواجد يِحـلُّ ِعرضـه      : (�وهو الذي ورد يف قوله      :  حديث حترمي املطل    إطالق العقوبة يف   -١
  .)٣(، حسن على قول آخرين)٢(، واحلديث صحيح على قول البعض)١()وعقوبته

واملطلق جيري على إطالقه ما مل يقم الدليل علـى تقييـده، وهـي              ((: قال الدكتور زكي الدين شعبان    
؛ ويقول  )٤())..من كل ما يؤدي إىل زجر املتالعبني بااللتزامات اليت يلتزمون ا          بإطالقها تتناول احلبس وغريه،     

ولئن فسر بعض أهل العلـم العقوبـة        ((: الشيخ عبد اهللا بن سليمان املنيع، عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية          
بة وِحلّ العرض أعـم     باحلبس، وِحلَّ العرض بشكايته، فهو تفسري ببعض معاين العقوبة وأنواعها، ولكن العقو           

وأمشل من أن حتصرا يف بعض معانيهما، إذ غرض العقوبة الزجر والردع، ودفع الظلم مبا يقابل الضرر املترتب                  
العقوبة جاءت مطلقة، واملطلق جيري على إطالقه، ما مل يقُم          : ؛ وبتعبري آخر  )٥))(على اجلناية املستوجبة للعقوبة   
  .)٦(ا تقرر يف القواعد الفقهيةدليل التقييد نصا أو داللةً، كم

، )١: املائـدة (،  )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود     : ( تعاىل قال:  األمر بالوفاء بالعقود والشروط    -٢
 انال حيتاج والشرط  ، فالعقد   )٧(، والشروط بضمنها، إذ الشرط عقد يف احلقيقة       تأمر بالوفاء بالعقود عامة   وهي  

  .، أو شرط من الشروطية، وإمنا الذي حيتاج إىل الدليل، هو منع عقد من العقودإىل دليل إلباحته بعد هذه اآل

املسلون على شروطهم، إال شرطا     : (�وهو ما ورد دليله يف قوله       :  ثبوت صحة االشتراط عموما    -٣
؛ ووجـه   )٩(على شروطهم، أي ثابتون عليها، ال يرجعون عنها       : ؛ ومعىن قوله  )٨()حرم حالال أو أحلّ حراما    

، إذا مل تحلّ     عامة  املسلمني من التمسك مبا يكون بينهم من الشروط        �ستدالل به، هو ما ألزم به الرسول        اال
  .رم حالال؛ ويدخل يف عموم الشروط شرط الدائن التعويض على مطل مدينه لهحتحراما، ومل 

                                                 

، )٤٧٠٤، و٤٧٠٣: ، ح٧/٣٦٣(، والنسائي، )١٩٣٤٨: ، ح١٤/٤٨٣(، و)١٧٨٧٠: ، ح١٤/١٤( املسند، )١(
  ).٤/١٠٢(، ومستدرك احلاكم، )٢٤٢٤: ، ح٤/١٥١(، وابن ماجه، )٣٦٢٨: ، ح٣/٣٠٨(وأبو داود، 

  ).٤/١٠٢(املستدرك احلاكم، وامشه تلخيص الذهيب، :  صححه احلاكم، وأقره الذهيب، ينظر)٢(
  .)٥/٧٥(فتح الباري، للحافظ ابن حجر، : ، ينظر))وإسناده حسن((:  قال احلافظ ابن حجر)٣(
ملَدين املماطل بالتعويض على هل يقبل شرعا احلكم على ا:  تعليق الدكتور زكي الدين شعبان على حبث العالمة الزرقا)٤(

  .)٢١٧(م، ١٩٨٩الدائن؟ جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، الد األول، الصادر عام 
  .)٤/٥٢٨( مشكلة الديون املتأخرة يف البنوك اإلسالمية، لعبد اهللا بن سليمان املنيع، )٥(
  .)٣٢٣( شرح القواعد الفقهية، ألمحد حممد الزرقا، : تنظر قاعدة املطلق يبقى على إطالقه ما مل يدلّ دليل على التقييد)٦(
  .))فإن الشرط يطلق على العقد نفسه((): ٥/١٤٨( قال ابن القيم يف ذيب السنن، )٧(
  .)٩٩هـ (، وسبق تفصيل القول يف تصحيحه يف املبحث الثالث، الفصل األول، )١٣٥٣: ، ح٣/٦٢٦( الترمذي، )٨(
  .)٤/٦٧١( حتفة األحوذي، للمباركفوري، )٩(
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تقدم لصحة االشتراط فقد طبق بعضهم العموم امل:  تطبيق بعض التابعني ملا تقدم من صحة االشتراط     -٤
 يف اإلقرار   )١(ما جيوز من االشتراط والثنيا    : على بعض الشروط، كذلك الذي ورد يف صحيح البخاري يف باب          
أدخل ركابك، فإن مل    : )٢(قال رجل لكريه  ((: والشروط اليت يتعارفها الناس بينهم، فقد ذكر البخاري ما نصه         

من شرط على نفسه طائعا غري مكره،       : شريحفلم خيرج، فقال    أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم،         
إن مل آتك األربعاء فلـيس  :  سئل عن رجل باع طعاما وقال     شرحيا؛ وذكر أيضا يف الباب نفسه أن        ))فهو عليه 

  .)٣))(أنت أخلفت، فقضى عليه((:  للمشتريشريحبيين وبينك بيع، فلم جيئ، فقال 

اضي شرحيا أباح شرطا من الشروط اليت يتعامل فيها أهل عـصره،            هو أن الق  : ووجه االستدالل ها هنا   
استناد على ما تقدم من أن املسلمني عند شروطهم؛ فإذا أباح تابعي مثـل ذلـك الـشرط                  : وهو فيما يبدو  

  احلادث، فلماذا ال حتل شروط حادثة أخرى؟

عبـد  حه العالّمـة    وهو قول عند احلنابلة، صح    :  ضمان نقص سعر املغصوب يف الفقه اإلسالمي       -٥
:  يف فتاواه، فقد جاءه سؤال عن الغاصب، وهل يضمن ما نقص بالسعر؟ فأجـاب              الرمحن بن ناصر السعدي   

ويف هذا نظر، فإن الصحيح أنه يضمن نقـص الـسعر،           : وما نقص بسعر مل يضمن؛ أقول     : قال األصحاب ((
قص السعر نقصا فاحشا، فصار يساوي وكيف يغصب شيئا يساوي ألفا، وكان مالكُه بصدد بيعه باأللف، مث ن

  .)٤))(أنه ال يضمن نقص السعر، فريده كما هو: مخسمائة

 احلنبلي عن بعض    املرداويوهي مسألة نقلها    :  إباحة جعل تكاليف شكاية املطل على املَدين نفسه        -٦
ا على املدين املماطـل،     ، تتعلق مبن عليه دفع تكاليف الشكاية على املطل، وأ         ابن تيمية فقهاء احلنابلة، ومنهم    

لو مطل غرميه حىت أحوجه إىل الشكاية، فما غُرمه بسبب ذلك يلزم املماطل، جـزم بـه يف                  ((: قال املرداوي 
؛ وهذا ألن املماطل هو الظامل املبطل، إذا كان غرمه يف ذلك علـى              )٥))(الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين أيضا     

إن تكليف املدين املماطل بغرم     : لى قول ابن تيمية ها هنا يريدون أن يقولوا        ؛ وكأن املستندين ع   )٦(الوجه املعتاد 
  .الشكاية اليت يرفعها دائنه، ال تبعد كثريا عن تغرميه على أصل املطل، إذ املطل هو سبب الشكاية برمِتها

                                                 

  .، أن الثنيا هو االستثناء)٥/٤١٧( ذكر احلافظ يف فتح الباري، )١(
  ).٥/٣٨٦٦(لسان العرب، البن منظور، : أجر املستأجر،بفتح اجليم؛ ينظَر:  الكري، هو الذي يكريك دابته، والكراء)٢(
  .)٢/٢٦٧( البخاري، )٣(
  .)٤٥١( الفتاوى السعدية، لعبد الرمحن بن ناصر السعدي، )٤(
  .)٥/٢٤٩( اإلنصاف، للمرداوي، )٥(
  .)٤/٥٣٤( مشكلة الديون املتأخرة يف البنوك اإلسالمية، لعبد اهللا بن سليمان املنيع، )٦(
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ابلـة  وهي مسألة مشهورة عند احلن    :  إباحة استحقاق البائع للعربون بتراجع املشتري عن الشراء        -٧
؛ )١))(الصحيح من املذهب أن بيع العربون صحيح، وعليـه أكثـر األصـحاب            ((: دون غريهم، قال املرداوي   

إن مل آخذْ هذا الشيء الذي      : وصورته اليت صححها املرداوي أن يشتري شيئا ويعطي البائع درمها، ويقول له           
  .)٣(�ال بأس به، وفعله عمر : ، ونقل ابن قدامة عن اإلمام أمحد قوله)٢(اشتريته، فالدرهم لك

ووجه االستدالل بصحة بيع العربون عند من استند عليه يف إباحة التعويض عن ضـرر املطـل، أمـا                   
؛ فتعويض الدائن عـن     )٤(جيتمعان يف تفويت منفعة على الدائن يف مسألة املطل، وعلى البائع يف مسألة العربون             

 يف جواز أن يدفع املشتري دراهم، على أنه � بقول اإلمام أمحد مقدار النقص الذي حلقه جراء املماطلة، شبيه    
  .إن أخذ السلعة احتسب من الثمن

وهو أصل تنبين عليه مسائل كـثرية، وأدلّتـه عديـدة،           :  نفي الضرر والضرار يف الفقه اإلسالمي      -٨
، )٥()ضـرار ال ضـرر وال  : ( قال� أن رسول اهللا     � عبادة بن الصامت   و ابن عباس ويكفي منها ما رواه     

إال أن مضمونه يرقى إىل     ((واحلديث، وإن كان ظنيا باعتبار سنده،       ؛  واحلديث صحيح مشهور صححه األئمة    
فإنـه  ((: ؛ ولذا قال الشوكاين عن هذا احلديث)٦())مرتبة القطعي، باستقراء األحكام الواردة يف الكتاب والسنة       

  .)٧())قاعدة من قواعد الدين، تشهد له كلّيات وجزئيات

: وحول وجه االستدالل يذكر العالّمة األستاذ مصطفى الزرقا أن القاعدة الفقهية املستمدة من حـديث              
ن حلقه إال بتعويضه، بـل إن       ، وإنه ال ميكن إزالة هذا الضرر عم       )الضرر يزال : (، تقول )ال ضرر وال ضرار   (

 بتعويضه، فالتعويض وحده هو الذي يزيـل        معاقبة املتسبب فعل قاصر، ال يفيد املضرور شيئا، وال يستفيد إال          

                                                 

  .)٤/٣٤٥( اإلنصاف، للمرداوي، )١(
  .)٤/٣٤٥( اإلنصاف، للمرداوي، )٢(
  .)٤/٢٨٩( املغين، البن قدامة، )٣(
، إذ هذا الذي ذكرته هو ما )٤/٥٣٩(بنوك اإلسالمية، لعبد اهللا بن سليمان املنيع، مشكلة الديون املتأخرة يف ال:  ينظر)٤(

  .)٥٤١-٤/٥٤٠(يفهم من كالمه؛ وينظر املرجع نفسه، 
، من )٤١: (، ويف تقرير صحته ينظَر)٢٣٤١، و٢٣٤٠: ، ح٣/١٠٦(، وابن ماجه، )٢٨٦٦: ، ح٣/٢٦٧( املسند، )٥(

  .هذا البحث
؛ وذكر العالمة الدريين بعدما تقدم من )١١٧( استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي، لفتحي الدريين،  نظرية التعسف يف)٦(

، )١١٩-١١٧(املرجع نفسه، : كالمه، العديد من األحكام الواردة يف الكتاب والسنة، اليت تتضمن معىن نفي الضرر؛ ينظَر
  .)١٢٥-١٢٤(املرجع نفسه، : نظَر؛ ولبيان متثّل هذا املعىن يف فقه الصحابة ي)١٢٤-١٢٣(و

  .)١٠/٣٦٠( نيل األوطار، للشوكاين، )٧(



 ١٧٠

الضرر يزال، وهو ما قرره أهل العلم من أنه جيب إزالة الضرر،            : ؛ كل هذا يرجع إىل معىن قاعدة      )١(الضرر عنه 
  .)٢(وذلك ألن األخبار يف كالم الفقهاء تأيت مبعىن الوجوب

لـضرر،  لمتثال وتنفيذ احلديث املانع     ويذكر الدكتور فتحي الدريين أن الضرر إذا كان واقعا فعال، فإن ا           
ملنع استمراره يف املستقبل، والضمان أو التعويض عما وقع، إن كان له وجه، ألن كل ما كان                 ((يكون بإزالته،   

  .)٣())واقعا وهو غري مشروع، فهو واجب اإلزالة

 الفقـه  فقد طُبقت ها هنا بعض أحكام الغـصب يف :  ضمان الغاصب ملنافع املغصوب أثناء غصبه -٩
اإلسالمي على مسألة املماطلة، ورأى من فعل ذلك أن هذا يقتضي أن يصبح املدين مسؤوال مسؤولية مدنيـة                  
مالية عما وقع منه من تأخري، والطريقة الوحيدة لتفعيل مسؤوليته بطريقة مفيدة ملفهوم املسؤولية، هو أن يصبح                 

 التأخري، وهذا يشبه ضمان الغاصب ملنافع املغـصوب         املدين ملتزما بتعويض الدائن عما أحلقه به من ضرر ذا         
مدة الغصب، وهو قول مجهور الفقهاء، مع عدم إغفال ضمان قيمة املغصوب ذاته، فيما لو هلكت عينه حتت                  

ألن حملّه الذمة، فيبقى قائما فيها اعتبارا، ولو عجز املـدين عـن             ((الغصب؛ لكن الدين ال يتصور فيه اهلالك،        
تبقى منافع هذا الدين اليت حجبها املدين عن الدائن هي حملّ اهلـالك أو التعطيـل املـضمون علـى                    الوفاء، ف 
، فقد قرر املذهبان    )٥( أثناء مدة الغصب هو قول الشافعية واحلنابلة       املغصوب؛ والقول بضمان منافع     )٤())املدين

ن صاحبها، حـىت لـو مل يـستفد         أن منافع الغصب مضمونة على الغاصب، إذ هو الذي عطّل هذه املنافع ع            
  .)٦(الغاصب هذه املنافع، بأن أبقى املغصوب دومنا إشغال له

وهكذا تطلّ تلك املسألة من وراء القرون، لتلقي بذاا يف اجتهادات العصر، وليكون هلـا هـذا األثـر         
  .الفاعل

ستصحاب أصـل   استدلّ بعضهم على إباحة التعويض، با     :  عدم وجود املنايف ملثل هذا التعويض      -١٠
احلل، فمبدأ تعويض الدائن عما حلقه من ضرر نتيجة مماطلة املَدين القادر على وفاء الدين يف موعـده مبـدأ                    

                                                 

  .)١٠٧( هل يقبل شرعا احلكم على املَدين املماطل بالتعويض على الدائن؟ ملصطفى أمحد الزرقا، )١(
نظرية : ينظر؛ و)١/٢١٠(، والقواعد الفقهية، حملمد الزحيلي، )١٧٩( شرح القواعد الفقهية، ألمحد حممد الزرقا، )٢(

  .)٢٠٥-٢٠٤(الضمان، لوهبة الزحيلي، 
؛ هذا، وال أستطيع اعتبار هذا النص من )١٢٦( نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي، لفتحي الدريين، )٣(

  .يلالعالّمة الدريين داالّ على رأيه يف املسألة، فهو غري صريح فيها، وإن كان يفيدنا يف التقعيد هلا والتأص
  .)١١٠( هل يقبل شرعا احلكم على املَدين املماطل بالتعويض على الدائن؟ ملصطفى أمحد الزرقا، )٤(
  .، من هذا البحث)٢٣: ( يف قول الشافعية واحلنابلة يف مسألة ضمان منافع العني املغصوبة ينظَر)٥(
  .)١١٠-١٠٨(صطفى أمحد الزرقا،  هل يقبل شرعا احلكم على املَدين املماطل بالتعويض على الدائن؟ مل)٦(
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وال يوجد يف نـصوص     ((: مقبول فقهيا على هذا األصل، لعدم وجود ما ينافيه يف الشرع، قال العالّمة الزرقا             
  .)١())بالعكس، يوجد ما يؤيده ويوجبهالشريعة وأصوهلا ومقاصدها العامة ما يتناىف معه، بل 

إن بعض املبيحني للتعويض عن ضرر املطل فيما يبدو يل، ركّبوا من هذه املسائل، ومما ورد فيما يبيحـه                   
املطل من مطلق العقوبة للمماطل، تصورهم إلباحة االتفاق على التعويض، حىت قبل حصول املطل، فالغاصب               

رئة، والعربون يذهب على صاحبه إذا تراجع عما اتفق عليه مع الصانع، وباب             يرد املغصوب وقيمةَ نقصه الطا    
                   املغتصب هاالشتراط مفتوح يف األصل، ما دام مل يتضمن حراما؛ وهو كل ما حصل يف حق املماطل، فقد أشب

د أحلّ  الذي جيب عليه تعويض نقص السعر، وأشبه أحد طريف عقد االستصناع حينما دفع عربونا وتراجع، وق               
الشرع عقوبته دومنا تقييد هلا بشكل ما؛ كل هذا مع جواز االشتراط، حىت مبا مل ينص الشرع عليه، كما هو                    

  .مذهب أمحد، أوسع املذاهب يف سلطة االشتراط
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ن حصر عقوبة املطل    ما عرف يف الفقه اإلسالمي م     : األول: تنقسم أدلة القائلني مبنع التعويض إىل قسمني      
: �يف احلبس، حىت كأن غري احلبس ممنوع منه، حىت إن رواة حديث عقوبة املماطل اقتصروا على تفسري قوله                   

: عرضـه ((:  قوله يف معناه   سفيان الثوري عن   البخاري ويف، بأن العقوبة هي احلبس،      )يحلّ عرضه وعقوبته  (
ظلمـين ومطلـين؛    : يحلّ عرضه، بأن يقول   : قال العلماء ((: ، قال النووي  )٢())مطلين، وعقوبته احلبس  : يقول

؛ إن هذا التوارد يف حـصر       )٤(؛ وهو منقول عن كثري ممن مل أذكرهم من العلماء         )٣())احلبس والتعزير : وعقوبته
  .، هو ما دفع مانعي التعويض عن ضرر املطل، إىل القول مبنعه�العقوبة عند من سبق من العلماء 

إرجاع التعويض ِبرمِته إىل أبواب الربا، واعتبـاره        :  من أدلة القائلني مبنع التعويض فهو       القسم الثاين  أما
، )٢٧٥: البقـرة (،  )وأحلّ اهللا البيع وحرم الربا    : (التعويض ربا، مث ترتيل أدلّة حترمي الربا عليه، كقوله تعاىل         

  .وغريها من اآليات

                                                 

  .)١١٢( هل يقبل شرعا احلكم على املَدين املماطل بالتعويض على الدائن؟ ملصطفى أمحد الزرقا، )١(
  .)٢/١٦٤( البخاري، )٢(
  .)٦/٧٢( شرح النووي على مسلم، للنووي، )٣(
 يف وكيعمن قول ، )١٩٣٤٨: ، ح١٤/٤٨٣(، و)١٧٨٧٠: ، ح١٤/١٤( اإلمام أمحد يف مسنده، رواه:  مثال)٤(
: قول ابن املبارك مفسرا له، )٣٦٢٨: ، ح٣/٣٠٨(، وذكر أبو داود يف سننه، ))حبسه: شكايته، وعقوبته: ِعرضه((: تفسريه

  .))يحبس له: يغلّظ عليه، وعقوبته: يِحلّ ِعرضه((
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لربا بعد ذكر هذا الدليل، فهو كاٍف وحده، لكـن مـا   وليس مثة ما يلزم بضرورة استعراض أدلة حترمي ا   
دليل ترتيل هؤالء املانعني ألدلة حترمي الربا على هذه املسألة، ومل أر لَهم يف ذلك قوال،                : جيب احلديث عنه هو   

  .غاية ما هنالك أم اعتربوه ربا، وحكموا عليه حبكم الربا يف الشرع
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ويف احلقيقة ال خيتلف دليل هذا القول عن دليل منع تعويض املماطل، ذلك القائم على حترمي الربا، فألجل      
أن التعويض حسب أصحاب هذا الرأي باب من أبواب الربا، فلقد اقتضى األمر عندهم حترميه، وملـا كـان                   

 هؤالء يف البحث عن احلل، رأوا جتنب الربا استنادا التحرمي ارد عن حلّ عملي ملشكلة املطل خاليا من مقصد         
  .على ما تقدم من أدلة حترمي التعويض املعتربة ربا، ورأوا مع ذلك ضرورة إبداع حلّ ال شبهة ربا فيه

حممد علي القري مبا رأياه ميزة ختص رأيهما، وهو أنـه ال            الدكتور  وصرح الدكتور حممد أنس الزرقا و     
، ومها مل يذكرا هذا كدليل على قوهلما، )١(غ فوق أصل الدين، فيبعد بذلك عن شبهة الربا ينطوي على أداء مبل   

، )٢())يعاقب املسيء بنقـيض قـصده     ((: بل كمزية له؛ وأهم ما ذكراه كدليل، يستند على مبدأ شرعي يقول           
 شطر ماله؛ وكتغرمي سارق     واستندا يف تقرير هذا املبدأ على ما سيأيت حبثه من أدلة التغرمي، كتغرمي مانع الزكاة              

التمر املعلق مبا ال يبلغ حد السرقة بضعفي مقداره؛ وكذا استدالّ له مبا تقرر يف الفقه اإلسالمي من معاقبة مطلِّق 
  .)٣(زوجته طالق الفرار، بأن ترثه إذا مات وهي يف عدا

إن مـا  :  غري أين أعـود ألقـول  هذا أهم ما استندا عليه يف تقرير املبدأ املذكور، الذي هو دليل قوهلما؛   
دفعهما إىل هذا القول، هو كونه ال ربا فيه، وال شبهة ربا، إذ ذكرا هذا يف بيان مزية قوهلما؛ فالنفور من الربا، 

  .هو دافعهما إىل حبث صيغتهما تلك

دليـلُ  ومل يظهر يل دليل الدكتور السالوس يف قوله جبواز عقوبة املماطل لغري حسابه، وكذا مل يتبني يل                  
الدكتور حممد جناة اهللا صديقي يف قوله جبواز معاقبة املماطل لصاحل صندوق خاص ينشئه ويلّ األمر، غري أنه ال                   
يبعد استنادمها على أدلّة التغرمي اآليت ذكر بعضها يف احلديث النبوي، مع ما ميكن أن يقال إما قصدا البعد عن 

  .ن مدينه بتعويض ماالربا، فال جيعل الدائن مستفيدا مباشرة م

                                                 

قا وحممد علي القري، جملة جامعة امللك عبد  التعويض عن ضرر املماطلة يف الدين بني الفقه واالقتصاد، حملمد أنس الزر)١(
  .)٤٤(م، ١٩٩١االقتصاد اإلسالمي، الد الثالث، الصادر عام : العزيز
  .)٤٥( املرجع نفسه، )٢(
  .)٤٥( املرجع نفسه، )٣(
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وبعد ما تقدم من استعراض أدلة كل جمموعة، رأيت أن من املناسب تلخيص جممل أدلة كل جمموعـة،                  
  ..حبث تبدو أدلّتهم أكثر تصورا

بس فحسب، وأدلة هي توارد أقوال العلماء قدميا على حصر عقوبة املطل يف احل  : جممل أدلة املانعني مطلقا    -١
  .حترمي الربا، وهي يف غاية الشهرة

 الشروط والعقود يف    ةُعس: األول:  ال يتجاوز كوا متركّبة من أربعة مبادئ أساسية        :جممل أدلة املبيحني   -٢
إباحة عقوبة املماطل، تلك اليت وردت يف النص مطلقة دومنا قيد يقيدها بشكل             : والثاينالفقه اإلسالمي؛   

 الفقهوحتمل املماطل تبعة ذلك الضرر الذي تسبب به للدائن، مع ما عرف يف              : والثالثبة؛  ما من العقو  
مـا ورد مـن   : والرابـع من نظائر التعويض على الضرر، وما عرف عنه من نفي الضرر وإزالته أصال؛              

 .األحاديث واآلثار يف التغرمي والتعويض

ع بني أدلة منه الشرع من الربا، وأدلّة التغـرمي،          هي اجلم : جممل أدلة مبيحي التغرمي لغري حساب الدائن       -٣
  .هذا فيما يبدو يل من بعضهم؛ وبعضهم استند على مبدأ معاقبة املسيء بنقيض قصده

  . وهكذا بدت هذه األدلة بشكلها امل امللخص، لتشكيل تصور أوضح هلا وأخصر
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اآلراء يف التعويض عن املطل، مع االسـتدالل لتلـك األقـوال دون             ما تقدم مل يكن يتجاوز استعراض       
مناقشتها، ولذا، كان ال بد من إجراء مناقشة هلذه األدلة، لتتبني جوانب القوة والضعف فيها، وهو ما سأقوم                  

  :به يف الفروع التالية
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للتعويض، أن أصحابه يتفاوتون يف تقدير جوانب اإلباحة، فمنهم،         لقد تقدم حني استعراض الرأي املبيح       
وهو العالّمة ابن منيع، من رأى اإلباحة جارية حىت يف االتفاق املسبق عند عقد الدين، على التعويض عن املطل          

تقدير مقدار  إذا وقع املطل؛ بينما منع الزرقا مثل هذا التوسع، خشية من تسرب الربا عربه؛ غري أنه رأى إباحة                   
  .التعويض بناء على هذا التقدير: نفع الدين، ال عند إنشاء العقد، بل عند وقوع املطل فعال، ومن مثّ

  .هذان الرأيان اعتمدا على نظائر للمسألة، رأياها تتطابق معها، وقد تقدم ما استندا عليه
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ملوازنة إن شاء اهللا تعاىل، وكما تقدم ويف احلقيقة، ولئن صح مبدأ التعويض، كما هو آٍت أثناء الترجيح وا         
يف متهيد هذه الدراسة؛ فال يصح ذلك االتفاق املسبق على التعويض عن املطل عن إنشاء العقد، أي قبل وقوع                   
املطل فعال، إذ هو، وكما قرر العالّمة الزرقا حبق، ذريعة إىل الربا، حيرم الشرع مثلـها، إذ منـها سيتـسرب          

 وريم أُفيت هلم باسم الدين، ما يتالقى مع مق         املرابون، وسمـه الـدين؛ وكـذلك         ن أاصدهم الربوية، مما حير
  .ستتساهل بشأن الربا بعض النفوس حينما ترى هذه الفتوى، ليتقلّص فيها التخوف من الربا

 املـال   يف الطبيعة البشرية حينما تكون متدفّقة لالستزادة من  انمعروفوذلك التساهل،   إن هذا االستغالل    
  .بأي طريق، مدعيةً أحيانا أا تنطلق من فتاوى شرعية، وهي ِسمة كثري من أبناء هذا العصر

أما قول العالّمتني الزرقا وابن منيع، بافتراض تقدير مقدار للربح الذي كان سريحبه الدائن لو كان مالـه                  
طرأ على املغصوب من نقص يف سـعره        بيده، فهي رغم شبهها مبا نقله العالّمة ابن منيع من مسألة تعويض ما              

وهو بيد الغاصب، ومبا نقله العالّمة الزرقا من مسألة تعويض املغصوب له نفع املال املغصوب عند الـشافعية                  
واحلنابلة، ورغم وجاهة مثل هذا التوجيه والشبه، إال أن املال ليس دائم الربح، بل هو متعرض حني تـشغيله                   

ما هو متأرجح بني الربح واخلسارة، قول يبعد بعدا ما عما تعورف عليه من طبع                الربح في   فافتراض ؛للخسارة
املال، املتعرض حني تفعيله لكليهما، خبالف حال املغصوب، فاحلديث عند الشافعية واحلنابلة يدور عن خسران      

  .فعلي تعرض له الشيء املغصوب، اقتضى تعويض صاحبه عنه

غصوب قد ال يربح أثناء وجوده عند صاحبه، لكنه بالتأكيد لن خيـسر،    إن غاية ما هنالك هو أن املال امل       
  .فافترق عن املال املتعرض أيضا للخسارة، وذلك عندما يشغله صاحبه

مث، لئن افترضت العدالة لصاحل الدائن على اعتبار أنه قد يربح بتشغيل ماله، لوال امتناع مثل هذا الـربح                   
عنه نشأ عن مطل مدينه، فيجب أن يفترض جانب العدالة نفـسه لـصاحل   بسبب ما تعرض له مالُه من غياب     

  .املدين، على اعتبار أن هذا املال نفسه قد خيسر، لو كان بقي عند صاحبه، فشغله

غري أنه يبقى هلذا القول يف تقديري وجاهة، جتعل نفسي قاصرة عن إمكان احلسم يف صحته أو خطئـه،                   
املتعرض للخسارة والربح، وبني مسألة تضمني نفع املال املغصوب، وإن مل        بسبب اختالف شبهه بني طبع املال       

  .يعمل، عند الشافعية واحلنابلة، لكنه ليس قوال متجرئا على الربا، كما قد يظن البعض؛ واهللا تعاىل أعلم

هذا، وكانت نفسي قد مالت يف ساعة من الساعات إىل إمكان إباحة االتفاق على تقدير التعويض عند                 
نشاء العقد، غري أن ما ساقه العالمة الزرقا من إمكان أن يتخذ مثل هذا الرأي ذريعة للربا، هو ما سد علـي                      إ

باب ترجيحه، فهو ال شك سيجر كثريا ممن الناس إىل تقدير الفائدة الربوية، لتمريرها عرب مثل هذا االتفـاق                   
  .املسبق لتقدير التعويض
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بإباحة التعويض، من أباح تقدير ما ميكن أن يرحبه صاحب املال لـو             لكن، يبقى أن ِمن أصحاب القول       
كان مالُه عنده، فلم يتعرض ملطل املدين؛ ويظهر يل أنه قول يبتعد عن األصول أيضا، ذلك أنه كما تقدم قريبا، 

ض ليس يف ليس املال دائم الربح، بل قد يتعرض للخسارة، فافتراض أنه سريبح قطعا لو كان عند صاحبه، افترا
  .حملّه بالنسبة للمال، بل هو جيايف طبيعته

إن الذي يبقى ممكنا مما عرض من أصحاب القول بإباحة التعويض، ذلك القول الذي يسمح به، لكـن                  
ليس على معىن إباحة تقديره واالتفاق عليه عند إنشاء العقد، وكذلك، ليس على معىن تقدير مـا ميكـن أن                    

ان ماليه بني يديه، فلم يتعرض ملطل املدين، بل على معىن النظر يف وقوع الضرر               حيصل عليه صاحب املال لو ك     
  .على صاحب املال فعال، بسبب مطل املدين، فإنّ وقوع الضرر فعال، هو وحده ما يسمح بالتعويض
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طل الواردة يف احلديث، يف احلبس فقط، دون غـريه،      هو حصر العلماء لعقوبة امل    : حمور تركيز هذا القول   
وأول ما يِرد عليه أنه قيد اإلطالق النبوي الذي أطلق العقوبة بغري دليل، ألن األصل يف املطلق أن يبقى علـى                     

  .إطالقه، وأن يعمل به بإطالقه، إال إذا ورد قيد له، وال قيد

الذي مينع التعويض، إذ هو، على هذا االعتبار، ربا، ورمبا          إن أدلة حترمي الربا هي القيد       : غري أنه قد يقال   
خفّف البعض عبارته، فاعترب فيه شبهة ربا فحسب؛ وألجل أنه ربا، أو حمل شبهة الربا، على حسب أصحاب                  

  .هذا القول، فقد نزلت عليه نصوص حترمي الربا من الكتاب والسنة

، يكون مـشروطا يف بدايـة       )١(هذا املبحث دم يف متهيد    والذي أراه أن الربا بعيد عنه، فالربا على ما تق         
العقد، أو أثناء االمتداد الزمين للدين قبل املطل؛ وهو خبالف مسألة البحث برمِتها، فهي تتعلّق بالتعويض على                 

ريعة الضرر الواقع بسبب اعتداء املماطل املتمثّل مبطله بعد حصول املطل، وشتان بني األمرين؛ األول ربا، أو ذ                
أن الربا اسم شرعي، جعل له الشرع معىن        يف التمهيد املشار إليه     إليه، والثاين دفع ضرر واقع فعال؛ ولقد مضى         

  .خيصه، أخرجه من مطلق الزيادة، إىل الزيادة املشروطة

 إنه ال يصح مناقشة منع التعويض عن الضرر الواقع بسبب املطل حبجة أنه ربا، على ما نوقشت به األقوال
املبيحة للتعويض، اعتبارا من املانعني منه أا تبيح الربا احملرم، ومل يأِت مناقشوها بغري أدلة حترمي الربا ملناقشتها؛                  

إن من تشددوا يف املسألة هم من جيب عليهم أن يثبتـوا أن إباحـة               : ذلك أن األمر يف احلقيقة غري هذا متاما       
بواب الربا، فال يكفيهم أن يثبتوا حترمي الربا، ذلك أنه ال أحد يناقش            التعويض عن وقوع الضرر فعال باب من أ       

                                                 

  .، من هذا البحث)١٥٤-١٤٦: ( ينظَر)١(
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ِرد على استدالالت هؤالء السادة املانعني من       هذا أول ما ي   ش يف ترتيله على مسألة البحث هذه؛        فيه، إمنا النقا  
  ..التعويض مطلقا

غاية يف عصرنا؛ بل وسعوا باب الذريعة وثاين ما يِرد على استدالالم، هو أم مل حيلّوا املشكلة الشائعة لل     
، وتركوا املماطل الغـين     )١(توسيعا مسح مبد نفَس املماطل، فلم يفرضوا املؤيدات التشريعية احلامية حلق املدين           

القادر يبحث يف األرض عن مزيد من املطل، إذ مل يصدف بتشريع مينع مطله، مما هو غريب عن الشرع الذي                    
وتراجع التدين، مبقابالت تشريعية تدلّ عليها أصول الشرع الذي أطلق إباحة عقوبته، ومل             يقابل فقدان الذمة    

يقيدها باحلبس؛ إن احلبس عند بعض الناس أقلّ شأنا من أن يتمثّل فيه معىن العقوبة، فال بد من تشريع مكافئ                    
ون اعتداء من الدائن، وال يكون       املطل، يواجه التفاف املماطل، ويسمح بتعويض الدائن؛ فالربا هو ما يك           مجلر

فيما هو رد من الدائن على اعتداء املَدين؛ ولذا، فأرى أم جاءوا بأدلة الربا، فحكموا ا على ما ليس بربـا،               
ال متنعوهم من ذلك الظلم؛ ولعل خطأ رأيهم يظهـر          : كمن يأيت بأدلة منع احلاكم من الظلم، ليقول للشعوب        

  . املبيحة لتعويض الدائن عما حلقه جراء املطلواضحا حني عرض أدلة األقوال

حيدث للناس أقضية بقدر ما أحـدثوا مـن         ((: من قوله  �ولقد تقدم ما روي عن عمر بن عبد العزيز          
، وإن جماة الواقع املتجدد مبا مينع من تسبب الناس بالضرر يف حق بعضهم بعضا، هو أهم ما غاب                   )٢))(فجور

  .، وهو أهم ما تبدو عليه املرونة التشريعية اإلسالميةعن هؤالء السادة املانعني

إنه طغى على هذا القول ما وقر يف الوجدان والعقل اإلسالميني، من نفور شديد من الربا، وقد يأخذ به                   
 رمبا ال يظهر فيها الربا، وإمنا اتسعت عندهم مساحة الربـا،            ليه إىل القول بالتشدد يف نواحٍ     هذا الذي طغى ع   

  .تاط أصحاا خشيةً منهفاح

                                                 

كل ما يشرع من التدابري، ((: دات التشريعية هي، أن املؤي)٢/٥٩٦( ذكر العالمة الزرقا يف املدخل الفقهي العام، )١(
؛ ويتابع العالمة الزرقا أن األحكام التأييدية تلك أحكام حامية، وأن األحكام ))حلمل الناس على طاعة أحكام الشريعة األصلية

عامالم ومصاحلهم؛ األصلية أحكام حممية؛ واألحكام األصلية هي اليت يتكون منها نظام الشريعة الناظم لعالقات الناس وم
  .التعازير، كما يظهر يف املرجع نفسه: ويدخل يف باب املؤيدات

هذا، وأصل التسمية باملؤيدات، عائد إىل اصطالح احلقوق احلديثة، وفقهاء اإلسالم يسموا زواجر، ألا تزجر عن تنكّب 
  ).٢/٥٩٤(املرجع نفسه، : جادة الشرع، وخمالفة أمره؛ ينظَر

  .، من هذا البحث)١٥(ينظَر مصادر قول عمر يف  )٢(
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وقد تقدم ذكر هذا القول الذي يتضمن اقتراحات عدة، فِمن أصحابه من اقترح إلزام املـدين بـإقراض                  
 مدينه، واعتمـد  الدائن مبلغا من املال يساوي الدين األصلي ملدة تساوي مدة مطله، ليستفيد الدائن بدل مطل          

، غـري أن    ))معاقبة املسيء بنقيض قصده   ((: أصحاب هذا االقتراح على مبدأ اعتربوه أساسا لفتواهم، وهو مبدأ         
  ..تطبيق هذا املبدأ على هذا القول غري صحيح

فلقد انتقد الدكتور الصديق حممد الضرير تطبيقه على هذا القول بأن املماطل يقصد االنتفاع بالدين الذي    
مته، ونقيض قصده هو أن يمنع من االنتفاع به، وهو خبالف هذا القول، الذي ال مينع املدين من االنتفاع،          يف ذ 

  .)١(وإمنا يلزمه بقرض لصاحل الدائن

فمـن  : (ورأى الدكتور الضرير أن األقرب يف االستدالل هلذا القول على هذه الشاكلة، هو قوله تعـاىل     
واملماطـل  ((: ، قال الدكتور الـضرير    )١٩٤: البقرة(،  ) اعتدى عليكم  اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما     

، فحرمه من االنتفاع مباله مدة من الزمن، فاستحق أن يعامل مثل معاملته، فيحرم االنتفاع               ناعتدى على الدائ  
  .)٢())مباله، وال أحبذ تسمية املبلغ الذي يؤخذ منه قرضا حسنا

ر هلذا القول، جيدر أن أبني أنه متعسر من الناحية الواقعيـة، فثمـة      وبعد هذه املناقشة من الدكتور الضري     
عوائق تصدفه، رغم اعتداد صاحبيه حممد أنس الزرقا وحممد علي القري به، وهي عوائق تقنينية تشريعية، حتتاج 

مثة قـوة   إىل مزيد من الزمن حلل مثل هذه املشكلة، ولتأخذ ا احملاكم؛ ولو أخذت احملاكم ذا الرأي، فهل                  
  ! إليه؟الداعيال أحتاج اآلن إىل القرض، لزوال : ستلزم الدائن باالستقراض؟ أال ميكن أن يقول

ومثة قول للدكتور السالوس، يقضي جبواز تضمن عقد الدين شرطا جزائيا، لكن دون أن يكون حلساب                
فيدا شيئا، فال يسمى هـذا يف       الدائن؛ وهذا القول غري قادر على حل املشكلة، إذ إن الدائن ها هنا ليس مست              

  ! حقّه تعويضا؛ مث إن مثة تشريعات وتقنينات ومتهيدات حيتاجها هذا القول

                م ذكره، يقضي جبواز معاقبة املدين بتعويض، لكن، ليس للدائن، بل لصندوق خاصومثة قول ثالث تقد
يه، غري قادر على حل املشكلة، وخـاٍل  ينشئه ويلّ األمر؛ وهو قول جناة اهللا الصديقي، كما تقدم؛ وهو كسابقَ    

  .من معىن التعويض عما حلق الدائن فعال

  .ومل يذكر للسالوس وجناة اهللا الصديقي دليلهما يف قوهلما، حىت تمكن مناقشته

                                                 

  .)٧٦(، ٥تعليق الدكتور الضرير على قول أنس الزرقا وحممد القري يف جملة جامعة امللك عبد العزيز، جملد :  ينظَر)١(
  .)٧٦(املرجع نفسه، :  ينظَر)٢(
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 ال بـد بعـد   لقد تقدت األقوال يف املسألة، وتقدمت أدلّتها، ونوقشت هذه األدلة مبا يبدو كافيا، وكان  
 ، من بيان االجتهاد الراجح من بني ما تقدم من اجتهادات من استعراضها واستعراض مناقشااذلك الذي تقدم

  .وأقوال

إنين ال أطمع بنص خاص يف املسألة، وإمنا األمر يف غالب األدلة يرجع إىل العمومات وترك املطلق علـى                   
 تكُن لتذكر قدميا يف غري ما تقدم لـدى املـانعني، ولعلـهم مل               إطالقه، ذلك أن املسألة يف هذه الشاكلة، مل       

يذكروها على شاكلة التعويض، ألم وجدوا أن التعويض مل يكن يأيت كعقوبة يف هـذه املـسألة، اكتفـاء                   
  .باحلبس، وكذا، ختوف العلماء من شبهة الربا، اليت رأى كثري منهم، أا ستتسرب، لو أبيح التعويض

أن يقع الـضرر    : األول:  القول بالسماح بالتعويض عن ضرر املطل إذا حتقق فيه معنيان اثنان           إنين أُرجح 
فعال بسبب املطل، أي أن يكون الضرر قد ثبت وقوعه، فال يصح، على ما أُرجح، تقدير الضرر املفترض، بل                   

  . ذريعة إىل الرباأال يشترط هذا التعويض عند إنشاء العقد، وذلك حىت ال يكون: الثاينالواقع فعال؛ 

  :وإمنا رجحت هذا الرأي، وبالشرطني املذكورين، ِلما يلي

وهي الوارد ذكرها يف النص النبوي ِحبلّ عقوبة املماطل، وأعين : إباحة مطلق العقوبة على املطل: أوال
لَي : (قال  أنه�كوا غري مقيدة بنوٍع من أنواع العقوبات، فلقد ورد عن رسول اهللا : مبطلق العقوبة

  .)٢() يِحلُّ ِعرضه وعقوبته)١(الواجد

أما إباحة العرض، فهي إباحة ِذكْر املماطل بني الناس، مبا فيه من املطل وسوء املعاملة، دون غريها، ألنه 
  .)٣(ال ينبغي للمظلوم أن يذكر ظامله إال مبا ظلمه فيه

                                                 

 ؛)٤/٢٨٠(احلديث واألثر، البن األثري، النهاية يف غريب املطل، كما يف : لَي، الواردة يف احلديث، تعين: كلمة )١(
قال احلافظ ابن حجر يف ؛ و)٥/٣٣١(معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ، كما يف ))يدلّ على مد الشيء وإطالته((واملطل لغة 
، والواجد الواجد، آتية من وجد، أي غَِني: ؛ وكلمة))واملراد هنا تأخري ما استحق أداؤه بغري عذر((): ٤/٥٤٣(فتح الباري، 

والواجد الغين هنا هو من قِدر ؛ )٥/١٥٥(النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، ، كما يف ))القادر على قضاء دينه((هو 
  .)٤/٥٤٣(على أداء احلق لصاحبه، ومع ذلك أخر األداء، كما يف النهاية أيضا، 

  .، من هذا البحث)١٦٧( تقدم ختريج هذا احلديث وحتقيق القول فيه يف )٢(
، ويظهر يل أن هذا آٍت من جهة أن الشرع حيرص على )١/٥٦٩( الزواجر عن اقتراف الكبائر، البن حجر اهليتمي، )٣(

  .نظافة ألسنة الناس، إذ تعودها لذكر ما يزيد عن احلاجة، يفقدها التوازن يف النقد، ويوقعها يف االستخفاف بأعراض الناس



 ١٧٩

، وهو  )١())مطلين، وعقوبته احلبس  : يقول: ضهعر((:  قوله يف بيان معناه    سفيان الثوري عن   البخاريذكر  و
واستدلّ بـه  ((: ؛ وقال احلافظ يف الفتح)٢())والتعزير((:  عن العلماء مضيفا إليه قوهلم عن العقوبة النوويما نقله   

  .)٣())على مشروعية حبس املدين إذا كان قادرا على الوفاء، تأديبا له، وتشديدا عليه

ه من قصر عقوبة املطل يف احلبس، هو غاية ما قاله العلماء قدميا يف هذا الشأن، ويالحظ إن هذا الذي نقلْت
، فليس هو من فسره ذا التفسري املقيد إلطالق العقوبة حىت يكون تفسريا �عليه أنه ليس منقوال عن الرسول     

  .، وإمنا هو تفسري مجاعة من العلماء، تبعهم عليه من تبعهم)٤(ملِزما

حلقيقة جيايف إطالق العقوبة يف النص النبوي الكرمي، فهو، أي احلديث، ينص على أن املطـل                إن هذا يف ا   
            يف احلبس فحـسب،    ! حصر العقوبة أو حيبسها   حيلّ عقوبة املماطل، ومل يِرد فيه توجيه من قريب أو من بعيد ي

  .)٥(وإمنا جاءت العقوبة فيه مطلقة، فتبقى على إطالقها، ما مل يِرد ما يقيدها

عليه، فحصر عقوبة املطل يف احلبس ال يتالقى مع إطالقها النبوي، بل هذا اإلطالق هو ما يفـتح                  بناء  و
  .ملقاصد الشرع يف حفظ أموال الناسباب تنويع العقوبة على املطل، على حسب ما ميكن أن يكون مسِندا 

                                                 

نقله اإلمام أمحد عقب روايته حلديث عقوبة املطل يف لصاحب احلق مقال؛ ومثله ما : ، باب)٢/١٦٤( البخاري، )١(
شكايته، : ِعرضه((:  يف تفسريهوكيعفقد نقَلَ قول ، )١٩٣٤٨: ، ح١٤/٤٨٣(، و)١٧٨٧٠: ، ح١٤/١٤(مسنده، 
يِحلّ ((: ابن املبارك مفسرا لهعقب روايته له قول ، )٣٦٢٨: ، ح٣/٣٠٨(، وذكر أبو داود يف سننه، ))حبسه: وعقوبته
  .))يحبس له: يغلّظ عليه، وعقوبته: ِعرضه
  .)٦/٧٢( شرح النووي على مسلم، )٢(
  .)٥/٧٥( فتح الباري، للحافظ ابن حجر، )٣(
ا لَما كان مقصودا به بالضرورة التقييد، بل رمب � ويف تقديري أنه حىت لو افتِرض ورود هذا التقييد عن رسول اهللا )٤(

مثله، قاصدا به التنبيه على أمهية املذكور، أو على أنه أكثر ما ميكن أن يتناولَه اللفظ املطلق، كما ورد عن  �يذكر الرسول 
  .، فلم يقصد تقييد أركان احلج يف الوقوف بعرفة، إمنا قصد بيان أمهّية هذا النسك)احلج عرفه: (من قوله �الرسول 
هل يقبل شرعا : على حبث العالّمة الزرقاى قول الدكتور زكي الدين شعبان من تعليقه  وكنت قد نقلْت فيما مض)٥(

مطلقة، واملطلق جيري ((: الواردة يف احلديث) عقوبته(أن كلمة ، )٢١٧(احلكم على املَدين املماطل بالتعويض على الدائن؟ 
 وغريه، من كل ما يؤدي إىل زجر املتالعبني على إطالقه ما مل يقم الدليل على تقييده، وهي بإطالقها تتناول احلبس

ينظَر تعليق الدكتور زكي الدين شعبان يف ؛ وهذا يف تقديري كالم سديد ال ينبغي جتاوزه؛ ))..بااللتزامات اليت يلتزمون ا
  .املرجع املذكور نفسه

، وشرح القواعد الفقهية، )٢٨٥-٢٨٤(الوجيز يف أصول الفقه، لعبد الكرمي زيدان، : وينظر يف بقاء املطلق على إطالقه
  .)٣٢٣(ألمحد حممد الزرقا، 
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ن مطل الغين، فقد قـال يف شـرحه         ولعلَّه يحسن أن نذكر عبارة للفقيه ابن حجر اهليتمي يف زواجره ع           
وغريمها، يوسع باب : ، فقوله)١))(ويبيح أيضا عقوبته، باحلبس والضرب وغريمها((: حلديث إباحة عقوبة املماطل

  .عقوبة املطل، بأكثر مما قيدها به اجلمهور

اردة يف  ، الـو  )العقوبـة : (هذا، وال شك أن التغرمي جزء من تلك العقوبات اليت تدخل يف إطالق كلمة             
االستفادة من املال زمانا    : ل، تأيت منافية ملقصد املماطل، إذ قصده      االنص النبوي الكرمي، فهي على مجيع األحو      

أطول، واتخاذ املطل طريقته لتحقيق هذه االستفادة، فأن يعامل، عقوبةً له، بنقيض قصده، مع ما يف العقوبـة                  
و الدائن؛ أن يعاقب ذه الشاكلة من العقوبة، أمر يتالقـى مـع             من استفادِة من غاب عنه حقُّه بال عذر، وه        

التعـويض املـايل    مبدأ  التغرمي، ويقر فيها    مبدأ  مقاصد الشرع، ومع أسلوبه وطريقته أيضا، تلك اليت يقر فيها           
العقد، إذ قد   أيضا، على ما سيأيت بيانه قريبا إن شاء اهللا؛ إنه ال يقيد هذا اإلطالق إال النص على التعويض يف                    

  .يتخذ ذريعة إىل الربا

  :وهو دليل منبثق عن السابق، وال بد من بيانه: مقصد العقوبة يف الشرع: ثانيا

: والتعزير هو ؛  )٢( فهي إذن عقوبة تعزيرية    ،إنه ما دامت عقوبة املطل خارجة عن باب احلدود والقصاص         
تقع على مجلة اجلرائم اليت نص هي و؛ )٣))(وعا ومقدارامعاقبة ارم بعقاب مفوض شرعا إىل رأي ويلّ األمر، ن((

  .)٤(الزور والرشوة والعقوق وغريهاوالقرآن والسنة على حرمتها دون أن ينصا على عقوبتها، كجرمية الربا 

                                                 

؛ بل ذكر ابن حجر اهليتمي فيما بعد أن مجاعة من )١/٥٦٩( الزواجر عن اقتراف الكبائر، البن حجر اهليتمي، )١(
 يشدد عليه يف أن((العلماء صرحوا أن من امتنع عن قضاء ما عليه مع قدرته، وأمره احلاكم بالقضاء، ومل يقِض، فللحاكم 

  )٥٧١، و١/٥٦٩(الزواجر عن اقتراف الكبائر، البن حجر اهليتمي، : ؛ ينظَر))العقوبة، فينخسه حبديدة إىل أن يؤدي أو ميوت
احلدود، والقصاص، والتعازير؛ أما احلدود، فال دخل ألحد فيها، إال :  إن العقوبة يف الشرع تنقسم إىل أقسام ثالثة)٢(

ن ِقبل اجلهة املخولة شرعا؛ فال يزاد فيها وال ينقص؛ وذلك ألن اجلرائم املرتبطة باحلدود ذات ارتباط وثيق إثباتا وتنفيذا م
بثوابت متنع عنها التدخل البشري يف غري ما ذُكر؛ أما القصاص، فثمة مفارقة بينه وبني احلد، تكمن يف أن لصاحب احلق أن 

الف يف مسألة املصاحلة على الدية؛ وهذا ِلما يف القصاص من ارتباط حبق يرتل عن حقه فيه، وأن يقبل بالتعويض، على خ
  .الشخص، جعله خموال يف التنازل عنه إن شاء

واملقصود باخلالف يف مسألة املصاحلة على الدية، هو ما ذكره العلماء من حق أولياء القتيل، هل هو قاصر على القود من 
ص وبني أخذ الدية، ولو مل يرض القاتل؛ وقد تقدم ذكر املسألة واخلالف فيها يف القاتل فحسب، أم هم خميرون بني القصا

  .، من هذا البحث)١٦(
  ).٢/٦٢٦( املدخل الفقهي العام، ملصطفى أمحد الزرقا، )٣(
  ).١٧٢( الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد، حملمد سليم العوا، )٤(



 ١٨١

السياج الذي حيمي احملرمات الدينية أو اخللقية، من أن (( إنه ال بد من العقوبات التعزيرية، فهي تؤدي دور
  .)١))(هك، أو يستهان ا، إذا ترك أمرها للضمري الفردي، وااللتزام الشخصي لكل مكلَّفتنت

هذا، وعقوبة التعزير ذات مرونة متكّنها من االستجابة للتغريات، الرتباطها أصال مبا هو متغيـر، فينظـر            
 للتطور من هذه الناحية؛ وبإمكـان       ، فهي قابلة  )٢(دائما إىل قدرة العقوبة التعزيرية املختارة على الزجر والردع        

املقننني أن حيددوا اجلرائم والعقوبات حبسب حال جمتمعام، بشرط االحتفاظ بأساس العقوبـات الـشرعية               
  .، ويتمثّل أيضا يف القصاص)٣(األول، وهو الذي يتمثّل يف احلدود

، قـال السرخـسي عـن       )٤(بإن املقصد من العقوبة التعزيرية هو الردع والزجر، مع اإلصالح والتهذي          
، ويف كالم نفيس البن اهلمام أيضا يف سياق حديثه عن التعزير، أن       )٥))(ألن املقصود به الزجر   ((: الضرب تعزيرا 

الزجر عن األفعال السيئة كي ال تصري ملكات، فيفحش، فيستدرج إىل ما هـو أقـبح وأفحـش، فهـو                     ((
 وهو مـا  ،)٧))(فالتعزيرات والعقوبات، املقصود ا الزجر   (( :، أي التعزير؛ وقال ابن فرحون املالكي      )٦))(واجب

، والزواجر شرعت زجرا للعاصي عن العود إىل املعصية، ولغـريه عـن مواقعـة               )٨(ذكره العز بن عبد السالم    
: والثاينما يزجر عن اإلصرار على املفِسد؛       : أحدمهااحلصين الزواجر إىل قسمني،     تقي الدين   وقسم  ؛  )٩(مثلها

: ؛ وذكر احلصين من هذه الزواجر     )١٠))( هو زاجر عن معصية ماضية لئالّ يعود، وزاجر لغريه لئالّ يفعل مثله            ما((
                                                 

  ).١٧٣(يم العوا،  الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد، حملمد سل)١(
وما مل يكن منصوصا عليه، إذا رأى اإلمام ((: ، عن بعض العقوبات التعزيرية)٥/٣٣١(قال ابن اهلمام يف فتح القدير،  )٢(

بعد جمانبة هوى نفسه، املصلحة؛أو علم أنه ال يرتجر إال به، وجب، ألنه زاجر مشروع حلق اهللا، فوجب كاحلد؛ وما علم أنه 
  ).١٧٨(الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد، حملمد سليم العوا، : ؛ وينظَر)) جيبيرتجر بدونه، ال

  ).٤/٩٠( املوسوعة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي، ألمحد فتحي نسي، )٣(
الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد، حملمد سليم : ؛ وينظَر)٢٩٣( التعزير يف الشريعة اإلسالمية، لعبد العزيز عامر، )٤(
  ).١٦٩(وا، الع

وأصلُه من العزر، مبعىن ((: ، عن التعزير)٥/٣٢٩(، وقال ابن اهلمام يف فتح القدير، )٩/٧١(املبسوط، للسرخسي،  )٥(
  .))الرد والردع

  .)٣٣٠-٥/٣٢٩(فتح القدير، البن اهلمام،  )٦(
وينبغي أن يقتصر على ((: ،)٢/٢٢٢( ، وقال ابن فرحون أيضا يف التبصرة،)٢/٢٢٢( تبصرة احلكام، البن فرحون، )٧(

  .))القدر الذي يظن انزجار اجلاين به، وال يزيد
  .)١/٢٩٣( القواعد الكربى، للعز بن عبد السالم، )٨(
  ).٣/٤١٨( كتاب القواعد، لتقي الدين احلصين، )٩(
  ).٣/٤١٩( كتاب القواعد، لتقي الدين احلصين، )١٠(



 ١٨٢

ومقدار ذلك كلِّه راجـع إىل مراعـات        ((: القصاص واحلدود والتعزيرات املفوضة إىل احلكام، وقال بعد ذلك        
  .)١))(ألنسابالضروريات اخلمس، وهي مصلحة النفوس واألديان والعقول واألموال وا

: والثاينمنع املذنب العاصي من العودة إىل معصيته، : األول: الزجر عن اجلرمية التعزيرية ذو ِشقّني إذنإن 
منع غريه من أن يعمل مثله؛ وعلى هذا، فالزجر مقصد أساسي ال بد من النظر إليه عند تشريع عقوبة ما مـن                      

  .عقوبات التعزير

     حىت يكون من شأن هذه العقوبة يف غالب        (( اختيار عقوبة تعزيرية ما،      وعلى أساس النظر يف املصلحة يتم
نظر اتهد، إفضاؤها إىل الغرض الذي شرعت من أجله، من الردع والزجر، وحسم مادة الفساد، وحتقيق أمن            

  .)٢))(اجلماعة، وحراسة نظامها العام

قادرةً علـى زجـر     جيب أن تكون    لتعزير،  وعلى هذا الذي تقدم، يظهر جليا أن العقوبة اليت تختار يف ا           
؛ ويصلح يف هذا املقام اجلاين، فإن مل تكن قادرة، فهي خلو من فائدة الزجر، الذي هو مقصود العقوبة التعزيرية

    كالمه            لِذكر كالم هام أخـذ املـال    ((: لدكتور حممد فتحي الدريين يف حبثه عن عقوبة التغرمي، وهذا هو نص
، وهو ما   )٣))(حلال اجلاين، وحتقيق املقصد الشرعي منها، دون غريه من العقوبات         بالنظر  اًء  عقوبةً قد يتعين جز   

  .يعين بالنظر الفقهي واإلنساين معا، أن العقوبة الرادعة الزاجرة أحيانا، ال تكون إال بأخذ املال تغرميا

ردع، حىت تكون ذات فائدة     بعد هذا التأصيل ملقصد العقوبة التعزيرية، وأا جيب أن تكون قادرة على ال            
  .. على املقصود، يف التفاوت بني عقوبة حبس املماطل، وعقوبة تغرميهذا الكالمه فيه؛ بعد هذا ال بد من ترتيل

إذا أُريد ترتيلُ هذا الكالم على عقوبة احلبس تعزيرا على جرمية املطل، ووجد أا غري قـادرة علـى                   إنه  
وجب اختيار غريه مما يكون قـادرا       قد  اصر عن الغاية اليت شرع ألجلها، ف      تبين أن احلبس ق   والزجر والردع،   

  .التغرمي تعويضا: على الزجر، وهو هنا

ولكن العقوبة وِحلّ العـرض     ((:  ابن منيع يف إطالق عقوبة املطل، قال       الشيخوها هنا أذكر بعض ما قاله       
ر والردع، ودفع الظلم مبا يقابـل الـضرر        أعم وأمشل من أن حتصرا يف بعض معانيهما، إذ غرض العقوبة الزج           

  .)٤))(املترتب على اجلناية املستوجبة للعقوبة

                                                 

  ).٣/٤١٩( كتاب القواعد، لتقي الدين احلصين، )١(
  ).٢/٩١( حبوث مقارنةيف الفقه اإلسالمي وأصوله، حملمد فتحي الدريين، )٢(
  ).٢/٩٧(الفقه اإلسالمي وأصوله، حملمد فتحي الدريين، :  حبوث مقارنةف ينظَر)٣(
  .)٤/٥٢٨( مشكلة الديون املتأخرة يف البنوك اإلسالمية، لعبد اهللا بن سليمان املنيع، )٤(
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هذا، وإذا نظر من زاوية أخرى، وهي ما يناله املضرور بسبب املماطلة، فإنه حببس املدين املماطل ال ينال                  
ى مماطال إال بعد مطلـه فعـال،     إال التشفّي، وقد ينال دفع املماطل إىل اإلسراع بأداء ما عليه، غري أنه ال يسم              

   أال يستحق الدائن تعويضا عن تلك املدة اليت مِطل فيها دينه؟: فيبقى السؤال واردا

  .بلى، على ما تقدم يف الفصل التمهيدي من هذه الدراسة، من إثبات مبدأ التعويض يف الفقه: اجلواب

إباحة الشرع ملطلق العقوبة، تلك اليت      : حدمهاأ: هكذا تبدو مسألة التعويض مقبولة من خالل أمرين اثنني        
املقصد من تشريع العقوبة التعزيرية، اليت تقدير على دفع الظلم          : والثاينيدخل فيها التغرمي تعويضا عن املطل؛       

  .مبا يقابل الضرر املترتب عليه

ته من حقّه أثنـاء     وهذا يعين أن عقوبة التعزير ها هنا، عقوبة مفيدة للمجين عليه، وذلك بتعويضه عما فا              
  :املطل، وهو ذاته ما تعبر عنه القاعدة الفقهية التالية

معناها أنه جيب إزالة الضرر، ذلـك أن األخبـار يف كـالم الفقهـاء               و: )الضرر يزال : (قاعدة: ثالثا
ِه فإذا كان الشرع قد منع إيقاع الضرر من إنسان آلخر، فإن هذا املنع يبقى قاصرا، ما مل يـوازِ                  ؛  )١(للوجوب
 لرفعسمح بالتعويضلضرر الواقع، وال يكون رفع الضرر ذا معىن، إن مل ي.  

عند البعض  فليس مثة أدلّة متنع منه، وإمنا هنالك أدلّةٌ فُسرت          : عدم وجود أدلّة متنع من التعويض     : رابعا
 يف متهيـد هـذا      على شاكلة متنع التعويض خشية من الوقوع يف الربا، ولقد تقدمت مناقشتها، وتقدم أيـضا              

؛ وقيدت إطالق العقوبة مبا مينع من تسرب        )٢(املبحث ما يؤكّد أن باب الربا ال يصل إىل ناحية التعويض هذه           
  .ض، وهذا يكفي يف منع ذريعة الرباالربا من خالهلا، مبن النص على هذا التعويض يف عقد الدين أو القر

املشهور القاضي الفقهي ىل األصل   إأدلّة متنعه، تستند أساسا     وفائدة ِذكر خلو مثل هذا التعويض من        هذا،  
  .)١( ذا النصالسيوطيذكرها وقد ، ن يطالع الفقهمل  وهي قاعدة مشهورة،)٣(بأن األصل يف األشياء اإلباحة

                                                 

نظرية التعسف يف استعمال : ؛ هذا، وذكر الدكتور الدريين يف)١٧٩( ألمحد حممد الزرقا،  شرح القواعد الفقهية،)١(
  .، أن الضرر إن كان واقعا، فامتثال النص النبوي يكون بإزالة أسبابه، منعا الستمراره يف املستقبل)١٢٦(احلق، 
  .، من هذا البحث)١٥٤-١٤٦: ( ينظَر)٢(
أن عموم هذه القاعدة خمصوص مبا سوى األبضاع، فاألصل فيها التحرمي، نص على  ال بد من االلتفات ها هنا إىل )٣(

  ).٧٤(، وابن جنيم احلنفي يف كتابه األشباه والنظائر، )٨٨(السيوطي يف كتابه األشباه والنظائر، : ذلك مجاعة من العلماء منهم
 ما يف الشرع من منع اخللوة والزنا؛ حىت إذا هذا، ولعله يدل على هذا التفريق ما أمر به الشرع من غض البصر، وكذلك

عِقد النكاح على امرأة، مل يعد قربها زنا؛ ومل حترم اخللوة ا، بل صارت ضرورية؛ كل ذلك يدلّ على أن األصل يف األبضاع 
يء منه باحليازة أو احلرمة؛ هذا مع أصل إباحة ما خلق اهللا يف األرض، مما يدلّ على أن األصل فيه اإلباحة، حىت إذا ملك ش



 ١٨٤

اإلمـام  قـول   هـو كـذلك     و،  )٢(والقول بأن األصل يف األشياء هو اإلباحة، هو قول مجهور احلنفية          
  .)٤(و قول احلنابلة يف العقود املنتفع ا، ومل يأت يف الشرع حكم هلا، وه)٣(الشافعي

جنس العقوبة املالية، مـا     : وأقصد بقويل : )٥()الغرامة( النص النبوي على جنس العقوبة املالية        :خامسا
 نـوع   يدور حول مبدأ املعاقبة باملال عامة، ال خصوص كوا ملعىن املماطلة، إذ سيأيت بعدما سأذكره ها هنا                

ها من وقع عليه الظلم، ودور هـذا         في ينالوآخر من العقوبة املالية، تكون على سبيل التعويض والغرامة معا،           
  .الدليل هنا هو التدرج يف طرح موضوع التعويض املايل عن ضرر املطل

  : بعض األحاديث، سأذكر منها حديثني فحسب�ولقد ورد يف العقوبة املالية عن رسول اهللا 

يف كل أربعني ابنةُ لَبون، ال يفـرق إبـل عـن     : يف كل إبل سائمةٍ   : (�وهو قوله   : �א.ول�א��د��
حساا، من أعطاها مؤجترا فله أجرها، ومن أىب، فإنا آخذوها وشطر ماِله، عزمةً من عزمات ربنا، ال حيلّ                  

  .)١))(نهحق ال بد م((: ، أي)عزمة من عزمات ربنا: (ومعىن؛ )٦()آلل حممد منها شيء

                                                                                                                                                         

  .البيع والشراء وما سوامها، صار حراما لغري مالكه؛ فاحلرمة يف األشياء عارضة، ويف األبضاع أصلية
  ).٨٧( األشباه والنظائر، للسيوطي، )١(
؛ )١/٢٢٣(، وغمز عيون البصائر، للحموي احلنفي، واألشباه البن جنيم، )٢/١٦٨( تيسري التحرير، ألمري بادشاه، )٢(
  ).٢٩٤-١/٢٩٠(ترتيب الآليل، لناظر زاده، : ؛ وينظَر)١/١٠٥(اشية ابن عابدين، وح
  ).٨٧( األشباه والنظائر، للسيوطي، )٣(
؛ وذكر ابن تيمية مؤدى هذه القاعدة، فقال يف )٣٦٥-١/٣٦٢( شرح الكوكب املنري، البن النجار الفتوحي احلنبلي، )٤(

أن العقود والشروط من باب األفعال العادية، واألصل ..((: ،)١٣٩(عد النورانية، ، والقوا)٢٩/٩١(كتابيه جمموعة الفتاوى، 
  .))فيها عدم التحرمي، فيستصحب عدم التحرمي فيها، حىت يدلّ دليل على التحرمي

ن املتأخرة مشكلة الديوالغرامة يف الشريعة والقانون كما يف ، و)٥/٣٢٤٧(اللسان، : ما يلزم أداؤه، ينظَر:  الغرامة لغةً)٥(
عقوبة جنائية تفرضها الدولة أو احملاكم لصاحل اخلزانة ((هي ، )٤/٤٧٥(يف البنوك اإلسالمية، لعلي حميي الدين القره داغي، 

، وهي معروفة يف الفقه اإلسالمي، والعلماء فيها بني مضيق وموسع، وخيطّئ الدكتور علي حميي الدين القره داغي ))العامة
 مكان كلمة التعويض، إذ الغرامة تفرضها الدولة لصاحل خزينتها، أما التعويض، فيفرض لصاحل من أصابه استعمال الغرامة
التعويض ملن وقع عليه الضرر، والغرامة بسبب هذا : ، فثمة اصطالحان إذن)٤٧٨-٤/٤٧٦(املرجع نفسه، الضرر، كما يف 

كتور القره داغي، ال خيرج عن كونه كالما اصطالحيا، ليس الضرر، لكن، لصاحل خزينة الدولة؛ غري أن هذا الكالم من الد
بالضرورة أن نفسر به معىن كلمة الغرامة فيما بني أيدينا من النصوص، فلسوف يأيت فيما يستقبل من هذا املبحث، كالم لعمر 

مر سيدهم ضعف مثنها  يسمي التعويض ذاته تغرميا، وذلك يف قصة غلمان بين حاطب بن بلتعة، إذ سرقوا بقرةً، فغرم ع�
  .لصاحل صاحب البقرة، فهو تغرمي مبعىن التعويض، أو تغرمي يتضمن تعويضا

، وأبو )٢٤٤٣: ، ح١٨-٥/١٧(، والنسائي، )١٩٩٢٤: ، ح١٥/١٠٩(، و)١٩٩٠١: ، ح١٥/١٠٢( املسند، )٦(



 ١٨٥

، إال أن   )٣( له النووي؛ ورغم تضعيف    )٢(إنه حسن، والبعض صححه   : هذا، وأقل ما يقال يف هذا احلديث      
 إىل هذا احلديث مع أحاديث وآثار أخرى ابن تيمية، وأشار شيخ اإلسالم )٤(الصحيح أنه بني احلسن والصحيح

؛ فاحلديث صحيح ال غبار على تصحيحه إن        )٥())وهذه القضايا كلُّها صحيحة معروفة عند أهل العلم       ((: مث قال 
  .شاء اهللا تعاىل

  :االستدالل ذا احلديث على العقوبة بالتغرمي املايل، نوقش بأمور ثالثةف ومع ذلك،

وال يثبـت أهـل العلـم       ((:  أنه قال  � عن اإلمام الشافعي     البيهقيإنه حديث ضعيف؛ روى     : األول
؛ وحينما رد النووي دعوى النـسخ  )٦()) لصدقته، ولو ثبت قلنا به     باحلديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغالّ      

  .)٧())تضعيف احلديث: واجلواب الصحيح((: اآليت ِذكرها قال

اإلمـام   عـن    البيهقـي نقل  فقد  إنه يف حال صحته، فإن العقوبة بالتغرمي املايل عقوبة منسوخة؛           : الثاين
من منع زكاة مالـه،     : وقال الشافعي يف القدمي   ((: السيوطياإلمام  ؛ وقال   )٨(الشافعي القول بنسخ هذا احلديث    

                                                                                                                                                         

  .)١/٣٩٨(، ومستدرك احلاكم، )١٥٧٥: ، ح٢/١٤(داود، 
  .)٥/٣٠٨( اموع، للنووي، )١(
؛ وحسنه األلباين يف اإلرواء، )١/٣٩٨(مستدرك احلاكم، مع تلخيصه، للذهيب، :  صححه احلاكم، وأقره الذهيب؛ ينظر)٢(
  ). ١٥/١٠٢(، وصحح إسناده محزة أمحد الزين مكمل حتقيق مسند أمحد، يف تعليقه امشه، )٣/٢٦٣(

  .)٥/٣٠٥( اموع، للنووي، )٣(
)٤(ز بن حكيم، والصواب أنه ثقة، وسبب تضعيف بعضهم له هو  إذ السبب يف تضعيف من ضع فه هو االختالف يف

وليس ((: عن ابن القطان قوله) ٨/٣٥(لعبه بالشطرنج، وهي ليست مما يضعف به الثقة، فقد نقل الشوكاين يف نيل األوطار 
  .؛))ذلك بضائر له، فإن استباحته مسألة فقهية مشهورة

 روايته للحديث الذي مضى ذكره؛ وهو ليس بتضعيف، إذ هو أشبه بالتضعيف ألجل :هذا، وسبب تضعيف آخرين له
الرأي؛ ويبدو يل أن كل ما قيل فيه، ال يرتله عن رتبة الصحيح، وإن أنزله، فإىل رتبة احلسن فحسب، فلقد وثقه ابن معني 

احتج به أنه ) ٤٩٩-١/٤٩٨( ابن حجر، ذيب التهذيب، للحافظوالنسائي، رغم كونه معروفا بالتشدد يف التوثيق، ويف 
  .اإلمام أمحد، ولعل مشكلته األكرب هي االختالف يف روايته عن أبيه عن جده

؛ وقال األلباين ))وجياب عن القدح مبا يف احلديث من املقال، بأنه مما ال يقدح مبثله((): ٨/٤١(ولكن قال الشوكاين يف النيل 
  .))ا هو حسن، لالختالف املعروف يف ز بن حكيموإمن((: .)٣/٢٦٤(إرواء الغليل، يف 
  .)٤٨ و٤٧( احلسبة يف اإلسالم، البن تيمية، )٥(
  .)٢/٣٥٧(، وتلخيص احلبري، )٥/٣٠٤(، وينظر نفي الشافعي لصحته يف جمموع النووي، )٤/١٧٦( سنن البيهقي، )٦(
  .)٥/٣٠٨( اموع، للنووي، )٧(
  .)٤/١٧٦( سنن البيهقي، )٨(
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ال يؤخذ إال الزكـاة، ال      : أُِخذت وأُخذ شطر ماله عقوبة على منعه، واستدل ذا احلديث؛ وقال يف احلديث            
كان هذا حني كانت العقوبات يف املال، مث نسخت؛ ومذهب عامة           : غري، وجعل هذا احلديث منسوخا، وقال     

  .)١()) واجب على متلف شيء أكثر من مثله أو قيمتهالفقهاء أن ال

على فرض عدم النسخ، فهذا احلديث وما يشبهه من األحاديث األخرى، مؤول بتأويالت، منها              : الثالث
فإنا آخذوها من   : إن الراوي وِهم، وأن الصواب    : ، فقد قيل  )وشطر ماله : ( يف احلديث  �ما هو خاص بقوله     

؛ ويظهر أن )٢(يشطر شطرين، فتؤخذ الزكاة من أحسن الشطرين، عقوبة له ملنعه الزكاةشطر ماله، أي أن ماله 
، وهو غريب يف تقـديري      )٣())واهللا املوفق ((: احلافظ ابن حجر ارتضى هذا التأويل، إذ ذكره معقبا عليه بقوله          

ملال، ألن األخـذ مـن خـري    منه؛ ومثة من رد بأن من أول ذلك التأويل، فإنه ال يكون نافيا لفكرة العقوبة با  
أن احلق يف زكاة هـذه      : ؛ ومن هذه التأويالت   )٤(الشطرين زائد على الواجب، فهو من شاكلة العقوبة باملال        

  .)٥(اإلبل سيبقى حمفوظا، ولو هلك شطر مال املانع للزكاة، فال بد أن يدفعها

  :واإلجابة عما نوقش به االستدالل ذا احلديث كما يلي

  . يتعلق بالقول بتضعيفه، فلقد سبق وتبين أن احلق تصحيحه أو حتسينهأما ما: أوال

:  يف اموع أثناء رده على األصحاب بأا ضعيفة لوجهني         النوويوأما دعوى النسخ، فقد تعقّبها      : ثانيا
ـ أن ما ادعوه من كون العقوبة كانت باألموال يف أول اإلسالم ليس بثابت، وال معروف؛                : أحدمها(( : اينوالث

  .)٦())أن النسخ إمنا يصار إليه إذا علم التاريخ، وليس هنا علم بذلك

وأما دعاوى التأويل، فهي أضعف من دعاوى النسخ، ذلك أن األصل هو األخذ بالظاهر، وال يلجأ : ثالثا
ويالت املذكورة   وينايف التأ  إىل دعوى التأويل، إال بعد امتناع الظاهر، والظاهر ها هنا غري ممتنع، فِلم التأويل؟             

وكان عمر حيكم به، فغرم حاطبا ِضعف مثن ناقة املزين ملّا سـرقها رقيقُـه      ((:  بعد أن ذكرها   السيوطيما قاله   
                                                 

  .)٥/١٨(حاشية السندي على سنن النسائي، : ، وينظر)٥/١٧(ة السيوطي على سنن النسائي،  حاشي)١(
، ونيل )٥/١٧(حاشية السيوطي على سنن النسائي، مع السنن، :  نقله السيوطي والشوكاين عن إبراهيم احلريب، ينظر)٢(

، أن مثة قراءة غري )٥/١٨(ي، مع السنن، ؛ هذا، وذكر السندي يف حاشيته على سنن النسائ)٨/٤١(األوطار، للشوكاين، 
  .)وشِطر مالُه: (مشهورة للحديث على املبين للمجهول، وهي

؛ ))ال أعرف هذا الوجه((: ؛ وتعقّب اخلطايب هذا املعىن بقوله)٣٥٨-٢/٣٥٧( التلخيص احلبري، للحافظ ابن حجر، )٣(
  .)٥/١٧(حاشية السيوطي على سنن النسائي، مع السنن، : ينظر
  .)٨/٤١(نيل األوطار، للشوكاين، :  هذا توجيه الشوكاين للتأويل املذكور، ينظر)٤(
  .)٥/١٨(حاشية السندي على سنن النسائي، : ، وينظر)٥/١٧( حاشية السيوطي على سنن النسائي، )٥(
  .)٢/٣٥٧(التلخيص احلبري، للحافظ ابن حجر، : ، وينظر)٥/٣٠٨( اموع، للنووي، )٦(



 ١٨٧

؛ إن أخذ عمر به عمليا )١())وحنروها، وله يف احلديث نظائر، وقد أخذ أمحد بن حنبل بشيء من هذا، وعمل به         
  .وبال تأويل مينع دعاوى التأويل املذكورة

 كلمة جامعة لإلمام ابن تيمية، تصلح مستندا للرد على مدعي النسخ والتأويل معـا، أنقلـها عنـه                   ويف
ومن قال إن العقوبات املالية منسوخة، وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأمحد، فقد             ((: �حبروفها، فلقد قال    

ومل جيئ  ((: ؛ وقال أيضا  )٢())غلط على مذهبهما، ومن قاله مطلقا من أي مذهب كان، فقد قال قوال بال دليل              
 شيء قط يقتضي أنه حرم مجيع العقوبات املالية، بل أَخذُ اخللفاء الراشدين وأكابر الصحابة بذلك                �عن النيب   

  .)٣())بعد موته، دليل على أن ذلك حمكم غري منسوخ

  ..ومع ذلك، فقد ورد مثل مضمون هذا احلديث يف حديث آخر هو التايل

 �في كشاهد ملعىن التغرمي الوارد يف احلديث املاضي، ما ورد أن رسـول اهللا            ويك: א��د���א���3"���
، فال شيء عليه؛ ومن خرج بشيء )٤(ما أصاب من ذي حاجٍة غري متخٍذ خبنةً    : (سئل عن الثمر املعلّق، فقال    

، فعليـه   )٦(جـن ، فبلغ مثن املِ   )٥(منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه اجلرين            
  .)٨(؛ وهو حديث صحيح اإلسناد)٧()القطع؛ ومن سرق دون ذلك، فعليه غرامة مثليه والعقوبة

على االسـتدالل باحلـديث   ذكورة املذاا تلك   االعتراضات  بعترض على االستدالل ذا احلديث      ي قدو
 املذكورة عنـد االسـتدالل      تقدم على االعتراضات  هو ذات اجلواب امل   سيكون  السابق، فاجلواب عليها إذن     

  .باحلديث السابق

إن فكرة التغرمي مل تعد بعد هذين احلديثني فكرة بعيدة عن مفاهيم الشرع، وذا أكون قد قطعت مرحلة                  
  .يف االستدالل على مبدأ التغرمي مبجرده
                                                 

  .)٥/١٨(حاشية السندي على سنن النسائي، : ، وينظر)٥/١٧(سيوطي على سنن النسائي،  حاشية ال)١(
  .)٤٨( احلسبة يف اإلسالم، البن تيمية، )٢(
  .)٤٨( املرجع نفسه، )٣(
  .))معطف اإلزار وطرف الثوب، أي ال يأخذ منه يف ثوبه: اخلُبنة((): ٢/٩( قال ابن األثري يف النهاية، )٤(
  .، أن اجلرين هو موضع جتفيف التمر)٨/٤٥٩(يف حاشيته على سنن النسائي،  ذكر السيوطي )٥(
)٦(ننظَر:  اذيب اللغة، لألزهري، : هو الترس؛ ي)١/٦٧٢(.  
: ، ح٦٥-٢/٦٤(، وأبو داود، )٤٩٧٣: ، ح٤٦٠-٨/٤٥٩(، والنسائي، )٦٦٨٣: ، ح٢٣٩-٦/٢٣٨( املسند، )٧(
١٧١٠(.  
وأشار ابن تيمية إىل هذا احلديث قائال فيه ويف آثار ، )٦/٢٣٧(يقه على املسند،  صحح إسناده أمحد شاكر يف تعل)٨(

  .)٤٨(احلسبة يف اإلسالم، البن تيمية، : ، ينظر))وهذه القضايا كلُّها صحيحة معروفة عند أهل العلم((: وأحاديث أخرى



 ١٨٨

 ابن جنـيم  ا ذكره   ، رغم م  )١( إىل أن التعزير بأخذ اإلمام املال جائز       أبو يوسف القاضي  ولعله من هنا مال     
  .)٢(من أن املذهب عند احلنفية عدم التعزير بأخذ املال

الدليل السابق ينحصر يف الغرامة الـيت ال يلـزم أن           : النص على الغرامة اليت تتضمن التعويض     : سادسا
 ما جيعـل    مل يِرد يف النصني السابقني    : تكون لصاحل املعتدى عليه، بل هي لصاحل األمة أو اتمع، وعلى األقل           

شيئا من التغرمي، عقوبة تتضمن التعويض على من اعتدي عليه؛ أما هذا الدليل الذي أنا بصدده، فهو يتـضمن        
  .التغرمي املعوض ملن اعتدي عليه

، فانتحروها، فرفـع  � سرقوا ناقة لرجل من مزينة يف عهد عمر     حلاطب بن أيب بلتعة   فقد ورد أن رقيقا     
واهللا ((: ، مث قال عمـر    ))أراك تجيعهم ((: ، فأمر عمر بقطع أيديهم، مث قال عمر       �ذلك إىل عمر بن اخلطاب      
قد كنـت واهللا أمنعهـا مـن        : املُزين، فقال   ))كم مثن ناقتك؟  ((: ؛ مث قال للمزين   ))ألغرمنك غرما يشق عليك   
 الشاهد فيـه، إذ غُـرم   ؛ والعبارة األخرية منه هي موضع   )٣())أعطه مثامنائة درهم  ((: أربعمائة درهم، فقال عمر   

وأضعف عليه القيمة علـى     ((: ابن عبد الرب  الرجل بغرامة مضاعفة، وجهت لصاحل من وقع عليه االعتداء؛ قال           
 قـد   �ألن عمر   ..((: ؛ وذكره ابن حزم فيما ذكر من آثار حول التغرمي، مث قال           )٤())جهة األدب والردع له   

نهم خمالف، وال يدري عليه منهم منكر، فأضعف قيمـة الناقـة            ، ال يعرف له م    �حكم ا حبضرة الصحابة     
  .)٥())املنتحرة للمزين على رقيق حاطب، اليت سرقوها وانتحروها

ما كان  غري أن مشكلته هي     ،  )٦(، وله طرق عديدة رمبا يصح ببعضها، فكيف ا كلّها         وهذا األثر صحيح  
، واملرسل حجة عند احلنفية واملالكية،      )٧(بار التابعني مرِسله أحد ك  ف ومع ذلك، من إرساله يف بعض الروايات،      

                                                 

  .)٣/٦٣٤( تبيني احلقائق، للزيلعي احلنفي، )١(
  .)٥/٤٤(،  البحر الرائق، البن جنيم)٢(
، ومصنف عبد الرزاق، )١٧٢٨٧: ، ح٨/٤٨٣(، والسنن الكربى، للبهقي، )٧٤٨( املوطّأ، ملالك بن أنس، )٣(
  .)١٣/١٦٦(، واحمللّى، البن حزم، )١٨٩٧٨: ، ح١٠/٢٣٩(

)٤( ،االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب )١٧١(.  
  .)١٣/١٦٦( احمللّى، البن حزم، )٥(
، وهو فعال ))وهذا أثر عن عمر كالشمس((: ، مث قال عنه)١٣/١٦٦(ٍم أن هلذا األثر طرقا عديدة،  ذكر ابن حز)٦(

كذلك، فرواته ثقات مشهورون، إذ رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبري عن حيىي بن حاطب؛ قال احلافظ 
ثقة فقيه ((): ٤٥٤(قال عن أبيه عروة يف املرجع نفسه، ، و))ثقة فقيه رمبا دلّس((: عن هشام) ٦٦٥(ابن حجر يف التقريب، 

  .))ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومائة((): ٦٨٨(، وقال عن حيىي بن عبد الرمحن يف ذات املرجع، ))مشهور
أن راويه عن عمر، وهو حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، رغم كونه ثقة، إذ نقل احلافظ ابن حجر  وسبب إرساله )٧(
- ١١/٢٤٩(ذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر، : من أمثال ابن سعد والنسائي والعجلي والدارقطين، ينظر النقاد له، توثيق
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لـيس  ذا احلـديث    اإلسناد الذي ساقه ابن القيم هل     ومع كل هذا الذي مضى، ف     ؛  )١(�ويف رواية عند أمحد     
  .)٢(مرسال، بل هو موصول، ورجاله كلّهم ثقات

مثل حجم االعتـداء،    واحلديث تضمن قضاًء من خليفة راشدي استخدم فيه التغرمي تعويضا، وبأكثر من             
وال بد أن ألفت النظر إىل أن اعتمادي ليس على هذا األثـر العمـري             دفعه إىل صاحب احلق املعتدى عليه؛       و

وحده، بل لقد تقدمه من األصول والنصوص ما يكفي االعتماد عليها يف إثبات مسألة التعويض اليت أنا بصدد                  
  .أيضا على ما ثبت بغريها لغريه، ومستِندا حبثها ها هنا، وإمنا يأيت مثل هذا األثر، مسِند

ـ        : وبعد ث، فهذه األدلة اليت مضى ِذكْرها تتمازج معا لتفضي إىل نتيجة ذات أمهية خاصة يف مسألة البح
إن إباحة عقوبة املماطل اليت جاءت مطلقة، قد أفادها ما عرف يف النصوص             وهي التعويض عن ضرر املماطلة؛      

إمكان أن تكون العقوبة تعويضا ماليا، ِلصاحل الدائن الذي مِطل          : فائدة ذلك هي  اليت مضى ذكر بعض منها، و     
حقّه، وِلصاحل اتمع أيضا؛ فالنتيجة أنه جيوز تقدير عقوبة يعوض له فيها عما أصابه من ضرر املطل، إذ إطالق 

ايل، وعن التغرمي املايل،    النص على عقوبته يفيد مثل هذا التقدير، وكذا إتيان نصوص تتحدث عن التعويض امل             
أما اإلسراع بإقحام املسألة يف أبواب الربا،        العقوبة، لتنال حقها يف اإلطالق؛       يفيد فتح الباب أمام إطالق لفظة     

فليس ذلك بالنهج الصحيح، إذ ليست هي من الربا أصال، وذلك بعد أن أصلْت يف متهيد هذا املبحث، أن ربا                    
مشروطا يف العقد؛ وبعد أن نقّحت أن التعويض إمنا يصار إليه بعـد اعتـداء               القروض والديون، هو ما يكون      

  .املماطل الغين القادر، فالتعويض رد على اعتداء املدين، وليس اعتداًء من الدائن، كما هو حال اعتداء املرايب

        دوعقوبة التغرمي والتعويض املايل على املطل بصفته املذكورة، فهذا ع رإىل النصوص وإىل عمـل  فأن تتقر 
اخللفاء الراشدين مببدأ التعويض والتغرمي املايل؛ وأن يطلق احلديث قوله بإباحة املطل لعقوبة املماطل، دومنا تقييد 

  .هلذا اإلطالق، يعين جواز تنوع العقوبة، حىت تصل إىل التغرمي تعويضا، أو التعويض تغرميا

 إىل ما أراه القول الراجح يف املسألة، أال وهو جواز تعـويض             إنين ذا أكون قد وصلت بفضل اهللا تعاىل       
املمطول حقّه، إذا وقع الضرر عليه من جراء املطل؛ وكذا وصلْت إىل سد باب الربا، من خالل منع االتفـاق                    

  .على مثل هذا التعويض عند عقد سبب الدين، واهللا تعاىل املوفّق، واحلمد هللا رب العاملني
                                                                                                                                                         

؛ وهو ، كما ذكر احلافظ يف املرجع نفسه، فهو مل يدرك عمر إذن، فروايته عنه مرسلة�لكنه ولد يف خالفة عثمان ؛ )٢٥٠
  .هـ١٠٤ات كما تقدم سنة من كبار التابعني، إذ ولد يف خالفة عثمان، وم

  .، فيرجع إليه)٤٢( تقدم تفصيل مذاهب العلماء يف املرسل يف املبحث الثاين من الفصل التمهيدي، )١(
حدثنا عارم، ثنا محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن : ، وإسناده عنده)٣/١١( إعالم املوقِّعني، البن القيم، )٢(

 فذكره؛ فظاهر أنه ليس عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، بل عن عبد الرمحن ذاته؛ وذكر ابن حاطب، أن غلمة حلاطب،
  .حدثنا عارم: اجلوزجاين، فهو القائل: ، أنه رواه)٣/٦٤(الشيخ مشهور حسن يف حتقيقه لقواعد ابن رجب، 
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اإلخالل باملواصفات املتفق عليها يف العقد؛      : أوال: هذا املبحث يتعلق بالشرط اجلزائي حينما يكون حملّه       
  .التأخر يف إجناز ما اتفق عليه: وثانيا

الضرر املترتب علـى  مر يف النهاية متعلّق بالتعويض عن       ومبا أن الشرط اجلزائي ذو غاية تعويضية، فإن األ        
، واستدلَلْت  )١(اإلخاللني املذكورين؛ وكنت قد قدمت يف متهيد هذه الدراسة أن مبدأ التعويض مقَر يف الشرع              

 لذلك مبا يكفي، فال كالم فيه بعد كل ما مضى، وبعد أن تبني أنه ال خالف يف أصل مبدأ التعويض؛ وكذلك                    
تقدم يف متهيد البحث أن الِعدةَ تكون ملزمة يف بعض األحيان، وِملت إىل القضاء ا يف تلك األحيان، ومبا أن                    

، فإذا أضيف إليه وعد بالتعويض على تقصري أو         )٢(العقد ارد يتضمن الِعدة الواجب الوفاء ا من حيث املعىن         
  ..ذلك مبا يسمح به التمهيد من استدالل وتوجيهإخالل، تأكّد اإللزام بالوفاء بالِعدة، وتبين 

مث لقد تقدم يف املبحث السابق الذي يدور حول الشرط اجلزائي حينما يكون حملّه جزاًء على املطـل يف                   
سداد الدين، وتعويضا عن ضرره؛ أن التعويض عن ضرر املطل مباح ما مل يكن مشروطا يف العقد، وتقـدمت          

 التعويض فيما له عالقة بالقرض، حسبما اتجه إليه البحث على األقلّ، فمـن األوىل               أدلّة كل ذلك؛ فإذا أبيح    
إباحة التعويض حينما يكون احملل هو اإلخالل أو التأخر، وذلك ملا خص به الشرع عقد القرض من أحكـام،     

  .ألجل عالقته باملال، حىت ال يكون القرض مدخال إىل الربا

، يبدو أن ضرر اإلخالل باملوعد واملواصفات، يستحق عليه التعويض،          تأسيسا على هذا الذي مضى    وإنه  
فأصل التعويض عن الضرر ثابت يف الشرع، فكان ال بد بعد كل ذلك من حبث الشرط اجلزائي حينما يكون                   
ـ                 بني حملّه اإلخالل بالوعد أو املواصفات املوعود الوفاء ا، حينما ال يتسبب اإلخالل بالضرر، وذلك يف املطل

  : التاليني

  .يستحق التعويض وفق الشرط اجلزائي إذا وقع الضرر فعال: املطلب األول

  .عبء إثبات الضرر أو نفيه: املطلب الثاين

                                                 

  .، من هذا البحث)٢٥-١٢: ( ينظَر)١(
  .، من هذا البحث)٤٧-٢٦: ( ينظَر)٢(
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، فلو اشترط صـاحب     )١(يقع الضرر يقرر القانون املدين املصري أنه ال يستحق التعويض اجلزائي إذا مل            
         ر مل يؤدر، بعذر أو بغري عذر، غري أن هذا التأخد، فتأخالعمل على املقاول أن يسلّمه ما طلب منه يف وقت حمد
إىل إضرار بصاحب العمل، فال يستحق ما تقرر يف االتفاق بينهما من تعويض؛ وكذا إذا مل يوف باملواصفات،                  

 يستحق على هـذا اإلخـالل        ببعض املواصفات مل يؤد إىل إضرار بصاحب العمل، مل         فإذا تبني أن عدم وفائه    
 هو ما قرره القانون املدين املصري، على ما ذكرته، غري أين مل أجد نصا يف هذه                 ؛ وهذا الذي تقدم   )٢(تعويضا

  !)٤(ال:  اجلواب؟)٣(اجلزئية يف القانون املدين األردين، فهل هي مغفَلَةٌ متاما

ذلك أنه رمبا كان إغفاهلا مـن       ،  لذي أراه أا إن كانت مغفلَةً فيه نصا، فهي غري مغفلة فيه فَهماً ومعىن             ا
سياق القانون نفسه يف هذا الباب؛ فسياقُه قائم على تـصور           : ِقبل املقنن األردين، اكتفاء منه مبا ميكن أن أمسيه        
        فهـم     ضرر واقع من املَدين يف حق الدائن، تعويضا للداء عدم وفاء املَدين بالتزامه، ويائن عما قد أصابه من جر

: ، وهي أول مادة يذكرها القانون يف التعويض االتفاقي، تقول املادة املشار إليهـا     ٣٦٠هذا بوضوح من املادة     
 ،ه املـدين  لزم الضمان الذي ت    مقدار دت احملكمةُ  حد ، املدين على رفض التنفيذ    أصر أو ، مت التنفيذ العيين   إذا((

 ٢٦٣؛ وكذا يفهم هذا بوضوح من       )) الذي بدا من املدين     والعنت ،صاب الدائن أ الذي   رر يف ذلك الض   مراعيةً
 فاحملكمة تقدره مبا يساوي الضرر      ،و يف العقد  أرا يف القانون    ذا مل يكن الضمان مقد    إ((: اليت تنص على ما يلي    
وجيوز ((:  الذي ينص على ما يلي     ٢٦٤وضوح من البند الثاين من املادة       ، وكذا يفهم ب   ))الواقع فعال حني وقوعه   
ل يف هذا االتفاق مبا جيعل التقدير مـساويا         عدن ت أ ،حد الطرفني أ على طلب     بناءً األحوال،للمحكمة يف مجيع    

وجيعل  فهذه النصوص تظهر أن السياق سياق تعويض عن ضرر،    ؛)) ويقع باطال كل اتفاق خيالف ذلك      ،للضرر
الثالث منها للمحكمة سلطة تعديل االتفاق بني املتعاقدين، ليكون التعويض مساويا للضرر، وذلك بناء علـى                

                                                 

  .)٨٥٨-٢/٨٥٦(، للسنهوري،  الوسيط)١(
 لكن، قد يدعي رب العمل تضرره باإلخالل أو التقصري، وهذا ال يؤثّر يف احلقيقة، إذ األصل هو التعويض حني )٢(

اإلخالل أو التقصري، وسيأيت أن املطلوب من املقاول إثبات أن اإلخالل أو التقصري مل يؤديا إىل ضرر، فإذا أثبت ذلك أمام 
  . تقوم دعوى رب العمل أن اإلخالل أدى إىل اإلضرار به، مع العلم أن القضاء يرجع إىل اخلرباء يف مثل هذا احلالالقضاء، فال

 تنبغي مالحظة أنين ال أنطلق يف حبث هذه املسألة من جهة كون القانون كامال ال قصور فيه، فالقانون املدين األردين )٣(
 بشريا، يطرأ إليه ما يطرأ إىل جهود البشر من قصور ونقص وما إىل ذلك، غري أين مع وغريه من القوانني، ال يعدو كونه جهدا

  .ذلك أود إنصاف هذا القانون، من خالل النظر يف سياقاته وأصوله معا، ومن حق اجلهد البشري أن ينال حقّه من اإلنصاف
، نشره موقع )٦(، وأمحد عبد الكرمي أبو شنب،  آثار الشرط اجلزائي يف القانون املدين األردين، حملمد وليد العبادي)٤(

  . com.arablawinfo.www://httpالدليل اإللكتروين للقانون العريب، 
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طلب أحد الطرفني، فاملسألة ِبرمِتها مسألة ضرر يسمح القانون بتعويض من لَِحقه، مما قد يسمح بفهم مستقيم                 
ملن وقع اإلخالل يف حقّه بشيء للمسألة على ضوء القانون، أنه إن مل يقع ضرر من جر اء اإلخالل، فإنه ال حق

  .من التعويض

مث، لعل القانون املدين األردين اكتفى أيضا بأصل يعتمده، وهو املذكور يف البند الثاين من املادة الثانيـة                  
مي األكثر موافقة   فإذا مل جتد احملكمة نصاً يف هذا القانون، حكَمت بأحكام الفقه اإلسال           ((: منه، تلك اليت تقول   

، وهو ما يقتضي حبث املسألة على       ))لنصوص هذا القانون، فإن مل توجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية         
  ..ضوء ما هو مقرر يف الشرع

 ،فقد يبدو عدم إجياب التعويض يف حالة عدم تسبب التأخر أو اإلخالل بضرر يف حق الطـرف اآلخـر                
، لشرع، بسبب ما تقرر فيه من لزوم الوفاء بالشرط الصحيح، فاملسلمون عند شروطهم            منافيا ملا هو مقرر يف ا     

؛ وموجب هذا احلديث هو ضرورة االلتزام بالشرط الصحيح، الذي ال حيلّ            على ما نص عليه احلديث الصحيح     
لصحيحة، فإنه يلزم   حراما وال يحرم حالال، ومبا أنه تبني فيما تقدم أن الشرط اجلزائي هو من تلك الشروط ا                

الوفاء مبوجبه؛ ومبا أن التأخر يف اإلجناز، أو عدم التسليم يف الوقت املتفق عليه قد وقعا، ومبا أنه مل حيدد لزوم                      
هذا الشرط بكون التأخر أو عدم االلتزام باملواصفات ضارا؛ فإنه يلزم التعويض بسبب عدم االلتـزام، وإن مل                  

ذا الشرط؛ فماذا يقول الفقه اإلسالمي؟ وهل ما يقرره منـاٍف لفكـرة عـدم               يقع ضرر؛ هذا هو موجب ه     
  التعويض لعدم وقوع الضرر؟

ر، لرؤية ما ميكن أن مل أَر فيما اطّلعت عليه حديثا يف هذه املسألة حتديدا، فلزم العودة إىل األصول والنظائ            
 النظر فيه، ألجل الوصول إىل غاية األمـر يف    وها هنا يربز أمام البحث أصلٌ من األصول، يستحق        يتقرر فيها؛   

االستحسان عند من يأخذ بـه؛      : أما األصل، فهو  ان جلانب منها يف الفقه اإلسالمي؛       املسألة؛ وكذا يربز نظري   
أحدمها ذكره مجاعة من الفقهاء عند حديثهم عن شراء عني موصوفة، فكانت على غري الصفة،   فوأما النظريان،   

؛ واآلخر ذكره احلنفية عند حديثهم عن عدم تعويض من أتلف مال غريه، إذا مل يؤد                اهلكن، كانت أفضل من   
  :إتالفه له إىل اإلضرار به؛ وأحبث كلّ ذلك يف الفروع الثالثة التالية
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ن املذاهب ال داعي إىل اخلوض يف تعريفات االستحسان، إذ سأكتفي بأشهرها عند من اشتهر بالقول به م
هو أن يعـِدل    ((: وهو ما عرفه بعض احلنفية بقوله      املعتمد لالستحسان عند احلنفية؛      التعريف: األربعة، وأعين 

؛ ورآه اإلمـام  )١())اإلنسان عن أن حيكم يف املسألة مبثل ما حكَم به يف نظائرها، إىل خالفه، لوجه أقوى منـه       
                                                 

؛ ووصف العالّمة الزرقا يف )٤/٨(كشف األسرار، لعبد العزيز البخاري، :  هو تعريف أيب احلسن الكرخي، كما يف)١(



 ١٩٣

أن جييء احلكم خمالفا قاعـدةً      : إذ أساسه (( أنه يبين أساسه ولُبه،      :حممد أبو زهرة أبني التعريفات، ألمور منها      
مطِّردة، ألمٍر جيعل اخلروج عن القاعدة أقرب إىل الشرع من االستمساك بالقاعدة، فيكون االعتماد عليه أقوى                

 مـسألة    أن االستحسان كيفما كانت صوره وأقسامه، يكـون يف         )١(استدالال يف املسألة من القياس؛ ويصور     
جزئية، ولو نسبيا، يف مقابل كلّية، فيلجأ إليه الفقيه يف هذه اجلزئية، لكي ال يؤدي اإلغراق يف القاعـدة، إىل                    

االستنباط االستحـساين   ((؛ وذكر العالّمة الزرقا أن احلنفية برعوا يف         )٢())االبتعاد عن الشرع يف روحه ومعناه     
؛ وذكر العالّمة   )٣())الظاهر، عندما يؤدي إىل مشكلة يف املصلحة التطبيقية       براعةً عدلوا ا كثريا من غلو القياس        

 إذا مجح مبثابة اللجام له((: الزرقا وهو يصور مذهب احلنفية يف االستحسان وأنه تابع للقياس يف أن االستحسان  
  .)٤())..قامة العدلوخيف أن يؤدي اطّراده إىل نتائج تنايف طبيعة الشريعة السمحة، ومنهاجها احلكيم يف إ

إن االستحسان إذن، وهو على الشاكلة املذكورة، أصلٌ من أصول منهج العدالـة املقـررة يف الفقـه                  
اإلسالمي، إذ هو مينع غلواء االطّراد لقاعدة من القواعد، حينما يصل هذا االطّراد إىل ما جيايف العدالة ذاـا؛                   

االلتـزام  : لعدالة يف األصل، وإذا كان األصـل يف الـشرع         فإذا كان التعويض يف الشرط اجلزائي ضربا من ا        
بالشرط؛ وإذا تبني أن كل ذلك سيكون يف حالة من احلاالت خروجا عن العدالة ذاا، فإن أصل االستحسان                  
هو ما ينظّم هذا االلتفات إىل تلك العدالة، ويرجع املسألة إىل العدالة ذاا، بدل اطّرادها ضمن قاعدة تؤدي ا      

  .ىل نقيض العدالةإ

فلقد أدى االلتزام بالشرط اجلزائي ها هنا، أي يف حالة عدم وقوع الضرر، إىل إلزام املقاول بـالتعويض،                  
ذلك أنه ختلّف عن الوقت املتفق عليه إلجناز العمل، ومل يلتزم باملواصفات املنصوص عليها يف العقد، فاألصـل         

لغاية اليت شرع ألجلها الشرط اجلزائي، أال وهي التعويض عـن           أن يقوم بالتعويض، وذلك إلمتام ا     : على هذا 
الضرر، فاإلخالالن املذكوران مِظنة وقوع الضرر؛ غري أنه ملا مل يقع ضرر نتيجة اإلخاللـني، فـال داعـي                   
للتعويض، وذلك عودة باملسألة إىل أصل آخر، وهو أصل العدالة؛ اليت حيول دوا االلتـزام حبرفيـة العقـد؛                   

  .ستحسان يشهد ضد االلتزام احلريف املنايف للعدالةفاال

 تما يف الفرع التايلك لتقوية املقصود، برأيي ما يصلحدليل االستحسان هنا كاٍف، غري أين وجد:  
                                                                                                                                                         

ولعلّه أفضل التعاريف املأثورة لالستحسان، وأمشلها ((: ، تعريف الكرخي بقوله)٢٣(االستصالح واملصاحل املرسلة، : ابهكت
  .))ألنواعه
  .يصور، عائد إىل تعريف الكرخي لالستحسان:  الضمري يف قوله)١(
  .)٣٥٠( أبو حنيفة، حملمد أيب زهرة، )٢(
  .)٣١(ى الزرقا،  االستصالح واملصاحل املرسلة، ملصطف)٣(
  .)٦١( االستصالح واملصاحل املرسلة، ملصطفى الزرقا، )٤(



 ١٩٤
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أن : بيع غري املرئي بشرط صفة معينة فيه، وصورتها     : وهو نظري هام يف املسألة، ولقب املسألة يف الفقه هو         
يشتري إنسانٌ سلعة ويشترط فيها وصفا معينا، فإذا كانت على وصٍف أحسن مما اشترطه، فليس لـه خيـار                   

إذا )٢())ألنه صفة أفضل من الصفة املشروطة  ((: ؛ وعلة ذلك على ما قال ابن اهلمام       )١(الرد غري أن له خيار الرد ،
:  املرغوبة واألدىن فضال مقصودةً، مبعىن أنه يقصد الوصف األدىن ألمٍر ما؛ قال احلطاب املـالكي              كانت الصفة 

  .)٣())وإن وجد األفضل، مل يكن له أن يرد، إال أن يكون اشترط األدىن لوجه((

حـث  وهذان النصان من هذين العاملني، كافيان يف حترير املسألة فقهيا، للوصول من خالهلا إىل مسألة الب              
  .ها هنا، فهي على ما تقدم، تبحث عن نظري هلا، وقد وجد

نه إذا مل يقع ضـرر علـى        أمن  القانون  ذكره  ما  عائدة إىل   ، ف اجلاريةأما صلة هذه املسألة مبسألة البحث       
معلوم أن  فجناز، فال يستحق على ذلك تعويضا؛       صاحب العمل من خمالفة املقاول لبعض شروطه، أو لوقت اإل         

 وهنا  ،م شرعا إذا مل يكن منافيا للعقد على ما تقدم تقريره، وكذا إذا مل يتضمن ما ى الشرع عنه                  الشرط الز 
ب اإللزام بالشرط إذا مل يقع       ومع ذلك، مييل البحث إىل تأييد الفقه للقانون يف عدم وجو           ؛ال خمالفة وال منافاة   

،  ضمين نها، هو يف حقيقته خمالف لشرط     اشتراط وصف ما يف السلعة املشتراة، ووجود أعلى م         أن   اكمضرر؛  
     السلعة، لعدم وقوع ضرر         ومع ذلك فلم تسمح دعدم االلتزام بالوصف األدىن، فلم     بهذه املخالفة للمشتري ِبر

      لزم الفقه البائع بقبول ردعل    املشتري ل ي إن عدم االلتـزام    :  ضرر؛ وكذا ميكن أن يقال هنا      هلسلعة، إذ مل يقع
 يف العقد،   يه العمل، فال تعويض، رغم النص عل      برمل يؤد إىل ضرر ب     ب العمل، ر املقاول و  حبرفية الشرط بني  

  .جبامع أنه ال ضرر، كتخلّف الوصف األدىن وظهور األفضل يف السلعة املشتراة
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إذا كسر رجلٌ درهـم رجـل       : ثهم عن إتالف مال الغري، قالوا     ذكر احلنفية هذه املسألة يف معرض حدي      
، ويذكر الـشيخ    )٤(ال يضمن : آخر، فوجد داخله فاسدا؛ أو كسر جوزا له، فوجد داخل اجلوز فاسدا؛ قالوا            

                                                 

، وروضة )٦/٣٣١(، مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، للحطاب املالكي، )٦/٣٠٨( فتح القدير، البن اهلمام، )١(
  .)٤/٢٤٥(، واملغين، البن قدامة، )٣/٤٥٨(الطالبني، للنووي، 

  .)٣/٤٥٨(، وروضة الطالبني،للنووي،)٦/٣٣١(مواهب اجلليل،للحطاب، :،ومبعناه)٦/٣٠٨( فتح القدير،البن اهلمام،)٢(
كمن اشترى عبدا على أنه نصراين، ((: ، وضرب مثاال لذلك قائال)٦/٣٣٢( مواهب اجلليل، للحطاب املالكي، )٣(

  .))أردت أن أزوجه أمةً يل نصرانية: فوجده مسلما، فأراد رده، ألنه قال
  .)١٤٧(انات، البن غامن،  جممع الضم)٤(



 ١٩٥

علي اخلفيف هذه املسألة ذاا، مع شبيهاٍت هلا من املذاهب األربعة، مؤسسا على كلّ ذلك أنه إذا مل يترتـب                
  .)١(ضرر مل جيب الضمانالتعدي ل على فع

فلم تنقص قيمة العبد مبـا   من أنه إذا غصب رجلٌ عبدا، فخصاه، ما ذكره املالكية  : ويدور يف الباب ذاته   
؛ )٢(تمثّل بـنقص قيمـة العبـد      ي، فال ضمان على الغاصب، ألنه مل يقع ضرر           له غاصبهخصاء  حصل له من    

ال : صريا مث غاله، فنقصت كميته، لكن قيمته مل تنقص، قـالوا          لو غصب ع  : قالوا: ما ذكره الشافعية  وكذلك  
  .)٣(يضمن الغاصب قيمة النقص، ألنه ماء ال قيمة له

أنه إذا جىن على لسانه، فذهب كالمه وقضي عليه بالدية مث عـاد             وكذلك احلنابلة   وذكر الشافعية أيضا    
مـا ذكـره    ؛ وكذلك   )٤(، علم أنه مل يذهب أصال     الكالم، فإنه جيب رد الدية قوال واحدا، ألنه بعودة الكالم         

تسقط الدية، فإن كانت قد دفعت، فإا : أيضا من مسائل، منها ذهاب الشم بالتعدي، مث عودته، قالوا احلنابلة  
ردها عن      كذلك  وهي  ؛  )٥(تالشافعية؛ وكذلك ما ذكره احلنابلة من       هم وعن تشبه مسألة ذهاب الكالم اليت نقلْت 

ال يضمن  : عين أحدهم أضحية لذحبها، فذحبها غريه بغري إذنه، فهل يضمن الذابح املتعدي أم ال؟ قالوا              أنه إذا   
؛ وذكروا مـسألة    )٦(الذابح، ألا متعينة للذبح، وكل ما فعله أنه عجل الذبح، ما مل يبدلْ املضحي غريها ا               

ا إىل مستحقّها، ودون إذن املتصدق، قال بعـض         إذا نذر ماال معينا للصدقة، فجاء غريه ودفعه       : أخرى، قالوا 
  .)٧(احلنابلة بعدم الضمان، وقال بعضهم بالضمان

                                                 

  ).١٧٢-١٧٠(التعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي، حملمد بوساق، : ؛ وينظر)٣٨( الضمان، لعلي اخلفيف، )١(
أو نسي عبد ((: العالّمة خليل يف خمتصره، قال وهو يعدد بعض ما ال ضمان فيه بسبب الغصب:  ذكر أصل املسألة)٢(

؛ وينظر يف شرحه، ويف تقريرات املالكية ملعناه، وأنه إمنا يضمن ما فعله بالعبد إذا نقصت ))قصصنعةً مث عاد، أو خصاه فلم ين
؛ )٣٢٤-٧/٣٢٣(التاج واإلكليل ملختصر خليل، حملمد بن يوسف املواق، مامش مواهب اجلليل، : قيمة العبد بالتعدي

  ).٣/٤٥١(والشرح الكبري، للدردير، 
، أن )٣/٤٥١(يمة من جهة العرف، فقد ذكر الدسوقي يف حاشيته على الشرح الكبري، هذا، ويظهر أم نظروا يف الق

اخلصاء نقص عند األعراب وحنوهم من الذين ال رغبة هلم يف اخلصاء، دون األغنياء؛ وبه يظهر أن من كان خصاء العبد نقصا 
لك، فهو ال يستحق قيمة النقص، فاملسألة عنده، أو عيبا يعيبه، فهو الذي يستحق قيمة النقص، ومن ليس األمر عنده كذ

  .ِبرمِتها إذن مرتبطة بأثر التعدي على القيمة، حتت مظلّة العرف يف نقص القيمة
  .)٥/١٧٩(، واية احملتاج، للرملي، ٦/٤٩( حتفة احملتاج، البن حجر اهليتمي، )٣(
  .)٩/٦١٠(، واملغين، البن قدامة، )٥/١٣٦( املهذّب، للشريازي، )٤(
  .)٩/٥٩٩( املغين، البن قدامة، )٥(
  .)٢/٣٧١( تقرير القواعد وحترير الفوائد، البن رجب احلنبلي، )٦(
  .)٣٧٣-٢/٣٧٢( تقرير القواعد وحترير الفوائد، البن رجب احلنبلي، )٧(



 ١٩٦

 عن معىن هام، هو أن الضمان إمنا يتبع وقوع الضرر فعال، وهي وإن مل               تفصحإن هذه املسألة وشبيهاا     
بعان وقوع الـضرر، كـان      تكن يف شأن اشتراط سابق بالتعويض، إال أن التعويض، أي الضمان، ملّا كانا يت             

اشتراط التعويض دون الضرر، جمافيا لألصول، فال يصح.  

فباجتماع ما حتدثت عنه يف الفروع الثالثة، يبدو يل أن العدالة الواجبة تقضي باستخراج املعىن                : وأخريا
          ن وقع عليه ضرراملقصود منها ومن غريها؛ فالعدالة اليت أعطت م واء باشـتراط أم     التعويض عنه، س    أخذِ  حق

  .بغري اشتراط؛ هي ذاا اليت متنع مثل هذا التعويض إذا مل يقع ضرر، حىت لو كان التعويض متفقا عليه

خاصةً أنه تقدم يف معىن كلمة التعويض أنه يتضمن معىن البدلية، أي بدلية الِعوض ملا فات املضرور على                  
، ال جيوز أن ينقض مصلحة أخرى، ما دام الداعي إىل           أثر الضرر، فالشرط الذي شرع ألجل مصلحة التعويض       

التعويض، وهو حصول ضرر، مل يقُم.  
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عبء اإلثبات يف   : والثانيةعبء اإلثبات يف القانون؛     : األوىل ؛يلزم هنا أن يتم احلديث عن مسائل ثالث       
  :، هيسالمي؛ وسأحبثهما يف فروع ثالثةات يف الفقه اإلتأصيل عبء اإلثب: والثالثةالفقه اإلسالمي؛ 
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ل عبء اإلثبات، به حمت، وهو ذو أمهية بالغة، فتعيني أي من اخلصمني ي         )١(عبء اإلثبات اصطالح قانوين   
على املُدعي، غري أن القـانون      ، واألصل يف عبء اإلثبات قانونا أن يكون         )٢(يتصل أول تنظيم لقواعد اإلثبات    

  .)٣(الروماين، الذي انبثق عنه القانون الغريب عامة، مل يرق إىل هذا املستوى، إال بعد تطورات عديدة

، ، وهو املُـدعي   وخيتص السياق هنا بعبء اإلثبات فيما يتعلق بالشرط اجلزائي، فهل يكون على الدائن            
  ؟املُدعى عليه، وهو  أم على املَدين؛كما هو األصل فيه

                                                 

مهية كبرية، إذ حتديد املُدعي الذي جيب عليه أن يقوم بإثبات الواقعة املتنازع عليها؛ وله أ:  يقصد بعبء اإلثبات)١(
تتوقف عليه يف أحياٍن كثرية نتيجة الدعوى ِبرمِتها، والذي عليه هذا العبء، حيمل تكليفا كبريا، إذ عليه هو دون غريه أن 

رح ش: عبئا، ِلما فيه من ِثقل األمر من الناحية العملية؛ ينظر يف هذا: جيمع األدلّة اليت يؤيد دعواه، ومن ها هنا سمي هذا املبدأ
  .)٦٣(أحكام قانون اإلثبات املدين، لعباس العبودي، 

  .)٢/٦٧( الوسيط، للسنهوري، )٢(
كان القانون الروماين يلقي عبء اإلثبات على املُدعى عليه ال على املُدعي، وإمنا بدأ القانون الروماين بتغيري موقفه  )٣(

ال تدرجا، وهذا ما يكشف ما لدى الفقه اإلسالمي من تقدم على فيما بعد؛ وكذلك مل يغري القانون الفرنسي القدمي يف األمر إ
  .)٢/٦٨هـ(الوسيط، للسنهوري، القوانني الغربية، كما يف 
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إن عبء اإلثبات يف القانون يف هذه املسألة، إمنا يكون على املدين، وليس على الدائن، فلقد قرر : اجلواب
القانون أنه ال يطلب من الدائن إثبات أنه وقع الضرر عليه نتيجة اإلخالل، وإمنا يطلب من املَدين إثبـات أن                    

 كلُّه يقرره القانون، وإن كان القانون املـدين األردين مل يـذكره يف        ؛ هذا )١(اإلخالل مل يؤد إىل ضرر بالدائن     
الشرط اجلزائي، إال أنه ذكر تفصيالٍت هامٍة، تؤخذ منها         : مناسبة حديثه عن التعويض االتفاقي، الذي هو ذاته       

ر بعـض   ا أذك ، وأن )٨٦-٧٢(أصول هذه املسألة فيما قرره يف أصول اإلثبات عامة، وذلك فيما بني املادتني              
األصل براءة الذمة، وعلى الدائن أن يثبت حقَّه وعلى املدين          ((: )٧٣(مثال تقول املادة    هذه املواد املشار إليها؛     

البينة إلثبات ((: )٧٨(، وتقول املادة ))البينة على من ادعى، واليمني على من أنكر  ((: )٧٧(، وتقول املادة    ))نفيه
وهذه املواد الثالث تعترب املبادئ العامة اليت خيضع هلا موضوع عبء           ؛  ))بقاء األصل خالف الظاهر، واليمني إل   

 مـن   )٧٧(؛ أما مبدأ أن البينة على املدعي، واليمني على من أنكر، وهو املذكور يف املـادة                 )٢(اإلثبات ِبرمِته 
  .)٣(بدو من اختالفها يف التعبري عنهالقانون املدين األردين، فقد قررته غالبية التشريعات العربية، رغم ما ي

ومنطوق هذه املواد هو أن يثبت الدائن أنه قد وقع عليه الضرر نتيجة إخالل املدين، فعليـه إذن عـبء                   
اإلثبات؛ غري أن األمر يف مسألة الشرط اجلزائي ليس كذلك، فعبء اإلثبات فيه واقع على املدين، وليس على                  

ال، ليس مثـة    : اجلواب ملسألة، حىت حتول عبء اإلثبات من الدائن إىل املدين؟        الدائن، فهل مثة خصوصية هلذه ا     
خصوصية هلا، بل هي سائرة وفق املبادئ القانونية متاما، وما يبدو ألول وهلة أنه حتول يف حملّ عبء اإلثبـات          

دائن أن يكـون قـد     أنه يفترض بال  : وبيان ذلك ه، أي يف اجلهة اليت تدعي فعال؛        ليس صحيحا، بل هو يف حملّ     
أثبت حقَّه أصال، بإبرازه اتفاقيةَ الشرط اجلزائي، اليت تنص على التعويض يف حالة وقوع سببه من التـأخر أو                   

،  فيكون ذا قد حتمل عب اإلثبات فعـال، فـإن            )٤(ا يكون من سبب التعويض    مع م اإلخالل باملواصفات،   
  . التعويض عليهما، هو مجيعه مضمون عبء اإلثباتاجتماع التأخر أو اإلخالل، مع النص على اشتراط

 خالف الوضع ٍعدم: إن املُدعي ها هنا هو يف احلقيقة املَدين، وهو يوصف يف القانون يف هذه احلالة بأنه
إن الثابت أصال هو عدم انشغال ذمة : فأوالً: ، وميكن بيان هذه املسألة وفق هذه اآللية املتدرجةالثابت فعالً

يثبت املُدعي ببينته ما خيالف هذا الثابت، فيتقرر حقُّه عند املُدعى عليه : وثانيادعى عليه، وهو ها هنا املَدين؛ املُ

                                                 

  .)٨٠٩(، واملوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، لعبد الودود حيىي، )٨٥٨-٢/٨٥٧( الوسيط، للسنهوري، )١(
، واملشروح يف هذا الكتاب هو قانون اإلثبات )٦٩-٦٥(بودي،  شرح أحكام قانون اإلثبات املدين، لعباس الع)٢(

  .العراقي، غري أنه يلتقي بالقانون األردين كثريا، وقد ذكر القانون العراقي هذه املواد، كما ذكرها األردين
  ).٦٤-٦٣( شرح أحكام قانون اإلثبات املدين، لعباس العبودي، )٣(
، نشره )١٢(نون املدين األردين، حملمد وليد العبادي، وأمحد عبد الكرمي أبو شنب، آثار الشرط اجلزائي يف القا:  ينظَر)٤(

  .http://www.arablawinfo.comموقع الدليل اإللكتروين للقانون العريب، 
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بالبينة؛ ويف هذه احلالة، أي يف حالة متكّن املُدعي إثبات حقِّه على املُدعى عليه، تصبح الدعوى، رغم خمالفتها 
ها هنا، وحني ينكر املُدعى عليه ما أثبته املُدعي، أي ما صار ثابتا فعال، : وثالثا؛ للظاهر أصال، تصبح ثابتةً فعال

  .)١(يكون عليه عبء إثبات ما خيالف ذلك الثابت فعال

جنح الدائن يف إثبات الدين، بأن أثبت العقد أو الفعل الضار، مصدر الدين؛ انتفى الوضع الثابت ((إنه إذا 
املديونية هي الوضع الثابت عرضا، فإذا ادعى املَدين براءة ذمته، فإنه يكون مدعيا خالف أصال، وأصبحت 

  .)٢())الوضع الثابت عرضا، وعليه إثبات هذه الرباءة

فهذا إثبات ملا خيالف  عليه مبوجب عقد قرض، ىعذا أثبت املدعي انشغال ذمة املدإ: وكمثال للمسألة
 عى عليه هذا الذي ثبت بالبينة، وقع  ثابتاً فعال، اًوضعذا اإلثبات أصل براءة الذمة، فيصريعليه فإذا أنكر املُد

  .   )٣(الوفاء، املتمثّل يف  الواقعة اليت أدت النقضاء املديونيةهثباتإبوذلك ، ه خالِفثباِتعبء إ

ال يثْبت اإلخالل، بل    إن القضية ليست يف أن الدائن       : وتطبيقا هلذا الذي تقدم على مسألة البحث، أقول       
ال ميكنه إثبات القضية على املدين إال بإبراز أدلّة اإلخالل باملوعد أو باملواصفات، فيكون دليل التعويض بنـاء                  

فإذا حـصل   سبب اإلخالل؛   على الشرط قائما، وهو اإلخالل املشار إليه، مع إبراز النص القاضي بالتعويض ب            
إخاليل مبا متّ االتفاق عليه مل يؤد إىل إضرار بالدائن، فإنه هنا مِقر باإلخالل، إن : كل هذا، مث جاء املَدين ليقول

غري أنه يدعي دعوى أخرى، وهي أن إخالله مل يؤد إىل إضرار؛ فهو املُدعي ها هنا، وعليه عبء اإلثبات، ألن                  
، فيكلّـف بـدفع دعـوى       عبء اإلثبات على املُدعي، كما هو الشأن هنا؛ أو قد ينكر املدين الدعوى أصال             

؛ إن القانون جيعل عبء اإلثبات هنا على املدين، ألنه          )٤(املُدعي، فيكون ها هنا مدعيا، حيتاج إىل إثبات دعواه        
افترض وقوع الضرر بالدائن مبجرد اإلخالل، وبالوثيقة املثبتة لالتفاق التعويضي، وبناء عليه، فعلى املدين إثبات     

  .)٥(ع على املدين ضرراأن هذا اإلخالل مل يوق

 تصرحيا باألمر يكفي عن     هتضمنلعدم   املدين األردين،    نهذا التفسري كلُّه احتيج إليه ألمٍر يرجع إىل القانو        
              ى قانون املوجل، ولذا، فالذي أراه أن القانون املدين اللبناين، املسمبات والعقود،  احلاجة إىل هذا التفسري املطو

                                                 

مقدمة يف النظرية العامة لإلثبات، نشره يف :  أخذت هذه التفاصيل وبتصرف عن حبث الدكتور مشاعل اهلاجري)١(
  ..law.kuniv.edu.kw/mashael/Lecture%20Handout%2056: موقعه
  ).٨٠٩( املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، لعبد الودود حيىي، )٢(
:  مقدمة يف النظرية العامة لإلثبات، ملشاعل عبد العزيز اهلاجري، نشره يف موقعه)٣(

law.kuniv.edu.kw/mashael/Lecture%20Handout%2056.doc.  
  ).٣٢(إلثبات يف املواد املدنية والتجارية، ألمحد عبد العال أبو قرين،  أحكام ا)٤(
  ).٢/٨٥٨( صيانة املديونيات، حملمد عثمان شبري، )٥(
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من يدعي أنه دائن، تلزمه إقامة البينـة        ((: القائلة )٣٦٢( ته ماد يفما تقدم تقريره    هو الذي نص صراحة على      
، وبتعـبري   )١())على وجود حقِّه، وبعد إقامته البينة، جيب على من يدعي سقوط املوجب، أن يثبت صحة قوله               

 أقـدر  هذان النصان؛ )٢())ص منهعلى الدائن إثبات االلتزام، وعلى املَدين إثبات التخلّ  ((: القانون املدين املصري  
  .ه تتالقى معمن نصوص القانون املدين األردين على حسم األمر، وإن كانت قواعد ومبادئ القانون األردين
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اصطالح ، ولقد تقدم أنه     )٣(مل يقع يل بعد البحث أن مصطلح عبء اإلثبات استعمل يف الفقه اإلسالمي            
قانوين معاصر، لكن، مع هذا، فقواعد الفقه اإلسالمي تتالقى وإياه، إذ هو قضية تنظيمية تم بتوزيع البينـة                   

وال بد أن أذكر أن فقهاء اإلسـالم مـن أهـل     ولكل مذهب ضوابطُه يف هذا الشأن؛  ودفعها بني اخلصمني،  
اخلصمني أمهّية كبرية، ويرى ذلك ظاهرا يف كتبهم   ، أعطَوا مسألة توزيع البينة ودفعها بني        القضائياالختصاص  

 يف موسوعته القضائية املشهورة، وذلك فيما       الصدر الشهيد ابن مازة   املتخصصة بالقضاء؛ ومن أمهّيته ما ذكره       
؛ )٤())يـه البينة يف جانب املُدعي، واليمني يف جانب املُدعى عل        : يعين((: ، مث قال يف معناه    ))تقسيم احلجة ((: مساه

ابـن  وذكـر   ؛  )٥())جعل جنس البينات على املُدعي، فلم يبق يف جانب املُدعى عليه إال اليمني            ((: وقال أيضا 
، وبلـغ أمـر   )١))(علم القضاء يدور على معرفة املُدعي من املُدعى عليه(( أن )٦( يف كتابه تبصرة احلكّام فرحون

                                                 

 قانون املوجبات والعقود اللبناين، منشور على اإلنترنت يف موقع )١(
doc.civillaw/com.ipodtr.jabercol://http.  
  ).٨٠٩(املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، لعبد الودود حيىي، :  نقال عن)٢(
 اطّلعت على بعض كتب القانون املقارن بالشريعة، فلم يرجعوا هذا االصطالح إىل تراثنا الفقهي اإلسالمي، )٣(

 أين مل أجد شيئا يوحي إىل استخدام هذا املصطلح ، ورغم كثرة البحث فيه، غري)google(واستخدمت مفتاح البحث 
يف الفقه اإلسالمي؛ وكذا رجعت إىل املوسوعة الكربى الشاملة، اليت حتتوي على مئات املراجع يف الفقه واحلديث وغريمها، 

السغدي، فلم أجد شيئا أيضا، إال يف كتاب فتاوى السغدي احلنفي املعروض ضمنها، ولكين رجعت إىل مطبوعة فتاوى 
عبء اإلثبات، غري أين أستبعد أا من املؤلف، بل هي يف تقديري من احملقق، رغم أن احملقق : ، فرأيت عبارة)بالغني املعجمة(

  .مل يشر يف مقدمة حتقيقه إىل أنه أضاف العناوين الفرعية لكتاب السغدي
، ولكن، دومنا إشارة منها إىل )٣٧/٨(، و)٢٧٦، ٢٠/٢٧٢(لكنين وجدت أن املوسوعة الفقهية الكويتية استعملته، 

  .وجوده أو عدم وجوده يف التراث الفقهي اإلسالمي؛ ويظهر يل أيضا أنه استعمال فقهي معاصر، الصطالح قانوين معاصر
  .)٢/١١٤( شرح أدب القاضي، للصدر الشهيد ابن مازة، )٤(
  .)٣/٢٤٢( شرح أدب القاضي، للصدر الشهيد ابن مازة، )٥(
هر يل أن هذا الكتاب هو الذي وصفه احلافظ ابن حجر بالنفاسة، وذلك حني قال يف ترمجة ابن فرحون يف الدرر  يظ)٦(

  .))وألّف كتابا نفيسا يف األحكام((): ١/٣٤(الكامنة، 
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:  أول ما قعد للقضاء، فقد ذُكر عنه أنه قال         شريحإىل اإلشكال على القاضي     التمييز بني املُدعي واملُدعى عليه      
))                 لَ ما ارتفع إيلّ خصمان، أشكَلَ علـيتخاصم إيلّ فيه، فأوالقضاَء وعندي أين ال أعجز عن معرفة ما ي لِّيتو

  .)٢))(من املُدعي، ومن املُدعى عليه: من أمرمها

 أنـه  القـرايف ، وذكر )٣())الفرق بينهما من أهم ما يبتىن عليه مسائل الدعوىمعرفة  (( أن   املرغيناينوذكر  
فليس كلُّ طالٍب مدعيا، وليس كلُّ مطلـوب منـه          ((: يلتبس أمر املدعي واملُدعى عليه، مث قال يف تعليل ذلك         

ملُدعى عليه، مما ال حاجـة إىل  ، مث دخل القرايف بعد كالمه هذا يف ضابط التفريق بني املدِعي وا )٤))(مدعى عليه 
  .ِذكره يف هذا السياق

 دعواه، أن   إثباتحسب الفقه اإلسالمي ضعيف اجلانب، فكان ال بد ألجل          وإمنا أُلزم املُدعي بالبينة ألنه      
عى واحلكمة يف كَون البينة على املُدعي، واليمني على املُـد         ((:  باحلجة، ففي تكملة حاشية ابن عابدين      هايدعم
، ...أن جانب املُدعي ضعيف، ألن دعواه خالف الظاهر، فكانت احلجة القوية عليـه، وهـي البينـة؛    : عليه

فيتقوى ا ضعف املُدعي؛ وجانب املُدعى عليه قوي، ألن األصل فراغ ذمته، فاكتفي فيه حبجة ضعيفة، هـي                  
توقّـف  : ومعناه((: ابن حجر اهليتمي  ، قال الفقيه    )٦(، وهو معىن توارد على ألسنة كثري من الفقهاء        )٥())اليمني

استحقاق املُدعي على البينة، لضعف جانبه، بادعائه خالف األصل؛ وبراءة املُدعى عليه على الـيمني، لقـوة                 
؛ فإذا مل يقبل الفقه اإلسالمي قول الدائن ودعواه دون دليل، ألجل تقويـة دعـواه؛                )٧())جانبه، ألصل براءته  

  .لك، وحينما حتول عبء اإلثبات إىل املدين، فالفقه اإلسالمي ال يقبل دعواه بعدم وقوع الضرر إال ببينتهفكذ

وهذا الذي تقدم من أمهية التفريق بني املدعي واملُدعى عليه، أنتج مسألة ال بد من اإلشارة إليها، أال وهي       
ابن دعى عليه، مدعيا؛ وهلا صور عديدة، أكتفي منها مبا ذكره           صورة انقالب املُدعي مدعى عليه، وانقالب املُ      

                                                                                                                                                         

  ).١/١٠٥( تبصرة احلكّام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، البن فرحون، )١(
  ).١/١٠٦(صرة احلكّام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، تب:  نقله عنه ابن فرحون يف كتابه)٢(
  .)٣/١١٥٥( اهلداية، للمرغيناين، )٣(
  ).٤/١٣٨( الفروق، للقرايف، )٤(
)٥( هذا النص املذكور هو من كالم القسطالين، نقله عنه حممد عالء الدين، جنل حمقق احلنفية ابن عابدين، يف تكملة رد 

  .)٧/٤٣٥( اليت أمتّ ا حاشية أبيه املشهورة حباشية ابن عابدين، احملتار على الدر املختار،
، )١٥/٥٣١(؛ وذكره الشوكاين يف نيل األوطار، )٥/٣٣٤(احلافظ ابن حجر يف فتح الباري، :  وذكر هذا املعىن)٦(
  .، فذكره))وقال مجاعة من أهل العلم((: قائال
، واية احملتاج، )٤٠٠-٦/٣٩٩(مغين احملتاج، للشربيين، : نظَر؛ وي)١٠/٣٤٨( حتفة احملتاج، البن حجر اهليتمي، )٧(

  .)٨/٣٣٣(للرملي، 
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إنه حلّفين على هذا املال عند قاٍض  : ولو قال املُدعى عليه حني أراد القاضي حتليفَه       ((: يف البحر الرائق قائال    جنيم
انقلب املُدعي مدعى عليه،  : إن ِبرهن قُبل، واندفع عنه الدعوى، وإال، قال اإلمام البزدوي         : آخر، أو أبرأين عنه   

فإن نكل، اندفع الدعوى، وإن حلف لزم املال، ألن دعوى اإلبراء عن املال إقرار بوجوب املال عليه، خبالف                  
هكذا أنتج االهتمام بالتفريق بني املُدعي واملُدعى عليه هذه املسألة املهمـة            ؛  )١))(دعوى اإلبراء عن دعوى املال    

  .قضائيا

تقديري أن ما تقدم يف الفرع األول، أي عند احلديث عن عبء اإلثبات يف القانون، يلتقـي                 هذا، ويف   
بالفقه اإلسالمي متاما؛ فالقضية كانت يف األصل دعوى بدليل من ِقبل الدائن أن املدين أخلّ باملواصفات، مع                 

         عي،  ما أظهره الدائن من دليل يتمثّل يف االتفاق على التعويض بسبب اإلخالل، فقضية، فهو املُـده ها هنا تامت
أن اإلخالل الواقع منه، مل يتسبب بضرٍر علـى         : وقد جاء بالبينة؛ أما املَدين، فقد قدم دعوى جديدة، قُوامها         

  .الدائن، فهي هلذا دعوى حتتاج إىل دليل، ومن ها هنا يتبني أن موقف القانون يف هذه املسألة موافق للشرع

على ما سيتبني يف الفرع التايلعي يعترب يف الفقه اإلسالمي من أهم قواعد البيناتوكون البينة على املد ،:   
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لو يعطـى النـاس     : ( قال �يقرر الفقه اإلسالمي ما جاء يف احلديث الصحيح عن ابن عباس أن النيب              
:  رواية أخرى تقـول    ومثة؛  )٢()هلم، ولكن اليمني على املُدعى عليه     بدعواهم، الدعى ناس دماء رجال وأموا     

، وعلى فرض ضعفها كما هو شائع، فإن )٣(، وهي رواية صحيحة)البينة على املُدعي، واليمني على من أنكر(
 باليمني، وهو    أن يرد املُدعى عليه دعوى املُدعي      ، يتضمن ضرورةَ  )ى عليه ولكن اليمني على املُدع   : (�قوله  

إن : (وذلك مبا عرف من الشرع أنه ال يقبل مة دون دليل، لقوله تعاىل            ما يعين أن املُدعي يطِلق دعواه ببينته،        
 انـشغاهلا،  الألن األصول القضائية تقرر أن األصل براءة الذمة    ؛ و )٦: احلجرات(،  )جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا   

                                                 

  ).٧/٤٦٦(، ونقله عنه جنل صاحب حاشية ابن عابدين يف تكملة حاشية أبيه، )٧/٢٠٣( البحر الرائق، البن جنيم، )١(
، ٣/٢٤١(البخاري، ، واللفظ له، وهو يف )١٧١١: ، ح٦/٢٨٣(، ومسلم، )٣١٨٨: ، ح٣/٣٧١( مسند أمحد، )٢(
، )٥٤٤٠: ، ح٨/٦٤٠(، والنسائي، )٣٦١٩: ، ح٣/٣٠٥(، وأيب داود، )١٣٤٢: ، ح٣/٦١٧(، والترمذي، )٤٥٥٢: ح

  .)٢٣٢١: ، ح٣/٩٦(وابن ماجه، 
): ٦/٢٨٤(، وصححها النووي، قال يف شرحه على مسلم، )٢١٢٠١: ، ح١٠/٤٢٧( رواها البيهقي يف سننه، )٣(

، ...لو يعطى الناس بدعواهم،: ( قال�ي وغريه بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس أن النيب وجاء يف رواية البيهق((
، وقال الشوكاين يف نيل )٥/٣٣٤(؛ وحسنها احلافظ ابن حجر يف الفتح، )))ولكن البينة على املُدعي، واليمني على من أنكر

البينة على املدعي، واليمني : (، فذكر قوله))ما قال احلافظوقد أخرج البيهقي بإسناد صحيح، ك((): ١٥/٥٣١(األوطار، 
  ).٨/٢٦٦(، وكذلك نص على صحة إسنادها يف اإلرواء، )٦/٣٥٧(؛ وصححها كذلك األلباين يف اإلرواء، )على من أنكر



 ٢٠٢

قوة تقدر على هذه اإلزالة، وهي هنا البينة، فيكون شطر احلديث الذي ينص             وهذا األصل ال ميكن إزالته إال ب      
وعلى ستقر يف األصول القضائية الثابتة يف القدم يف نفوس البشر، اعلى أن اليمني على املُدعي قد اعتمد على ما 

  .نة يؤيد ا املُدعي دعواهال ببينة، فال بد إذن من بيأصول الشرع اليت تأمر بالتبين، فالدعوى إذن ال تقوم إ

ومثة أمر آخر ذكره بعض املتخصصني بالدراسات القضائية، فحواه أن الرواية األوىل تتضمن معىن البينـة           
لو يعطى  : (يخرب بأنه ال يكتفى بدعوى املُدعي يف احلكم له، وذلك حني قال           فالواجب على املُدعي إظهارها،     

  .)١(البينة: يعين أن عليه دعم دعواه، وهذا الذي جيب عليه أن يدعم دعواه به، هو، مما ..)الناس بدعواهم

وفوق ذلك، فلقد أصبح احلديث ِبرمِته، مع الشطر الذي ينص على أن البينة على املُدعي، قاعـدة مـن                   
ة، وعليهـا تـدور     معلومة يف هذه الشريع   ((إا  : ، قال الشوكاين عن هذه القاعدة     )٢(قواعد القضاء يف اإلسالم   

؛ إن كون هذا احلديث صار قاعدة قضائية إسالمية، أكسبه قوةً جعلَته ِبرمِته يف ِعـداد                )٣())رحى اخلصومات 
وهذا احلديث قاعدة كبرية من قواعد أحكـام        ((:  عن احلديث بروايتيه   النووياألصول اليت ال نقاش فيها؛ قال       

ما يدعيه مبجرد دعواه، بل حيتـاج إىل بينـٍة، أو تـصديق املُـدعى               الشرع، ففيه أنه ال يقبل قول اإلنسان في       
 وغريهم أن البينة علـى املُـدعي،        �، وذكر الترمذي أن العمل عند أهل العلم من أصحاب النيب            )٤())..عليه

لقبول فقد تلقّته العلماء رمحهم اهللا با     ((: ؛ وهو ما ذكره السرخسي يف مبسوطه إذ قال        )٥(واليمني على من أنكر   
هو ((؛ وذكر الشوكاين أن كون البينة على املدعي، واليمني على من أنكر، )٦))(والعمل به، فصار يف حيز التواتر

  .)٧())أمر ثابت يف السنة ثبوتا ال شك فيه، وال شبهة

بسبب  املدين الواقع منه الضرر هوحملّها يف القانون والفقه اإلسالمي معا       كون  إن مسألة عبء اإلثبات، و    
  .إخالله، قد أصبحت بعد كل ما مضى، حملّ إقرار واحترام، واحلمد هللا رب العاملني

                                                 

  .)١٤٩هـ( نظرية الدعوى بني الشريعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية، حملمد نعيم ياسني، )١(
، ناقال أياه عن الشيخ أمحد إبراهيم، وذكر ..)لو يعطى الناس: (، حديث)٢/٦٧هـ( وذكر السنهوري يف الوسيط، )٢(

  .البينة على من ادعى، واليمني على من أنكر، وذكر أا من املبادئ املقررة يف الفقه اإلسالمي: يف صلب الصفحة نفسها قاعدة
  .، طبعة دار ابن كثري)٣/٣٠٤(،  السيل اجلرار، للشوكاين)٣(
  ).٦/٢٨٤( شرح النووي على مسلم، )٤(
  ).٣/٦١٨( الترمذي، )٥(
، فقد تكلّم كلمتني ...وعد هذا من جوامع الكلم،((: ، وأضاف قوله بعد ذلك)١٧/٢٨( املبسوط، للسرخسي، )٦(

سي، ذكره أيضا الصدر الشهيد يف شرح أدب ؛ وهذا الذي ذكره السرخ))استنبط العلماء رمحهم اهللا منهما ما بلَغ دفاتر
  .، بقريب من حروفه)١/٢٢٠(القاضي للخصاف، 

  .، طبعة دار ابن كثري)٣/٣٠٣( السيل اجلرار، للشوكاين، )٧(
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يدور موضوع هذا الفصل حول عقود املقاوالت، ذلك أنين رأيت تطبيق مسألة الشرط اجلزائي عليهـا،                
 عقود املقاوالت، دون احلديث عن عقد املقاولة ذاته، فقد كان           وألنه ال ميكن احلديث عن الشرط اجلزائي يف       

ه الفصل التطبيقي املتعلق بالشرط اجلزائي يف عقود املقاوالتال بد من ختصيص فصل للحديث عنه، يتبع.  

  حبثه يف عقود املقاوالت، فهو مما ال بد منه يف سياق حبث الشرط اجلزائي، ولذا، فلن                 حتاج إىل وأما ما ي 
ن عقد املقاوالت مفصال تفصيال ها هنا، وإمنا حملّ التفصيل يف البحوث والدراسـات املتخصـصة فيـه؛     يكو

، لينتقل البحث أثناء عرض هذا الفصل،       ةفالالزم هنا هو احلديث عن اجلوانب التعريفية والتكييفية لعقد املقاول         
  .إىل ما له صلة بالشرط اجلزائي

  :ني التالينيهذا، وسيتكون هذا الفصل من املبحث

  .ةتعريف عقد املقاول: املبحث األول

  . والقانوين لعقد املقاولةتكييف الفقهيال: املبحث الثاين
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غري أنه ال بد من اإلشارة       ،فقها وقانونا تعريفها  من مثّ    و ،تعريف املقاولة لغة   هو   التعريف الذي أسعى إليه   
ليسا موجودين  ، ألما   يناللغوي والفقهي غري ميسور   التعريفني  نوين إن كان ميسورا، فإن      التعريف القا إىل أن   

وكـذلك ليـسا يف كتـب       مبعنامها املقصود ها هنا يف كتب التراث اللغوي والتراث الفقهي اإلسالمي معا؛             
عصرنا، هي من إنشاء     يف    قانونا االصطالحات يف التراث اإلسالمي؛ وذلك ألن املقاولة مبعناها املتعارف عليه         

العصور املتأخرة عن التراث املذكور ِبرمِته؛ وعلى هذا األساس، فال بد من حماوالت تعريفية لغويـة وفقهيـة                  
  .واصطالحية للمقاولة، تأخذ بعني االعتبار ماهية هذا العقد، وواقع حاله

  .فني اللغوي والفقهي لهعينا هاما إلنشاء التعريملقاولة يف القانون بال شك ما وسيكون تعريف

ى كل ما تقدم، فإن هذا املبحث سيتضمن مطلبني اثنني، يسعيان إىل صياغة تعريفية لغوية وفقهيـة                 وعل
  : وهذان املطلبان مهاتتضمن يف الوقت ذاته التعريف القانوين هلا، للمقاولة، 

  .تعريف املقاولة لغة: املطلب األول

  .نا وفقهاتعريف املقاولة قانو: املطلب الثاين
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وهو ((: ، ويف لسان العرب   )١())وهو القول من النطق   ((: املقاولة من القول، وهو معروف، قال ابن فارس       
  .، واملعىن الذي ذكره ابن فارس، ليس يف حاجة إىل تبيان، لشهرته عند العامة واخلاصة)٢())الكالم على الترتيب

 املقاولة إىل القول لغة، دون بيان الصلة بينه وبني التعريـف االصـطالحي املعـروف             لكن جمرد إرجاع  
للمقاولة، جيعل التعريف اللغوي أشبه حبديث عن موضوع خمتلف متاما، ولذا، فال بد من معرفة تلك الـصلة؛                  

 ملفاوضة، ففـي اللـسان  ا:  يأيت يف اللغة مبعىنيظهر أا آتية من جهة املفاوضة على أمٍر ما، إذ إن اجلذر قول  و
أصـال  العقود تقوم   فاملقاولة عقد، و   فقد بات األمر سهال؛      وعليه،  )٣())تفاوضنا: وتقاولْنا، أي ((: البن منظور 

ن القول يف سائر    لكعلى القول، فركْنها عند احلنفية هو اإلجياب والقبول، ويعتربان عند غريهم أحد أركاا،              
ال يناسـبه   رمبا  ف  غالبا قليل القول،   اغريمها، يكفي فيه  والزواج  وولة، فالبيع مثال     يف املقا  هالعقود أقلّ وجودا من   

           دون غريه من     املقاولة هذا اللقب   لفظ املفاوضة، أي ال يناسبه لفظ املقاولة، إذ املقاولة مفاوضة، فناسب عقد 
املقاولة الـيت يـدور     :  أن يقال  ولذا، فيصح ؛  ثريا لضخامة حملّه غالبا   ، إذ جتري فيه األقوال املتفاوضة ك      العقود

احلديث عنها، آتية من القول جمردا، والذي يأيت مبعىن التفاوض، وإمنا مسيت مقاولة، ألن القول هو  التعبري عن                   
تلك العملية التفاوضية القولية، اليت تقوم بني طرفني، ليتفقا على أمر كبري من العقود يسعيان إليه، فالقول هو                  

  .لة، ولذا مسيت مقاولةاملقاوعقد يلة وس

  .)٤(واملقاولة، باملعىن املذكور، من تلك املفردات اليت أقرها جممع اللغة العربية مبصرهذا، 
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ال مطمع يف تعريف عقد املقاولة بتسميته هذه من خالل التراث الفقهي اإلسالمي، ذلك أن هذه التسمية                 
ثة ناشئة بعد أن مل تكن؛ وإا إذا كانت حادثة بعد أن مل تكن، إال أن وجودها القانوين سـيفتح                    تسمية حاد 

  .باب تعريفها يف الفقه اإلسالمي

ه، مـا مل    أُنكر فضل القانون يف تعريفه لعقد املقاولة، إذ يظهر فيه من التعريف ل            ال ميكنين أن    ولذلك، ف 
 صاحب زمام املبادرة إىل التعريف، فإذا تبني أن التعريف القـانوين            القانون هنا هو  يظهر يف الفقه اإلسالمي؛ ف    

  .متناغم مع ما سيتقرر يف التعريف الفقهي، بدا واضحا أن الفقه اإلسالمي يف تعريفه تابع للقانون
                                                 

  .)٥/٤٢( معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )١(
  ).٥/٣٧٧٧( لسان العرب، البن منظور، )٢(
  ).٥/٣٧٨٠( لسان العرب، البن منظور، )٣(
  ).٢/٧٦٧(املعجم الوسيط،  )٤(
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ـ            : الوسـيط  قـال يف   دوأذكر هنا تعريف العالّمة القانوين الدكتور عبد الرزاق السنهوري للمقاولة، فق
 عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئا، أو يؤدي عمال، لقاء أجٍر يتعهـد بـه املتعاقـد                    :املقاولة((

وهذا التعريف هو تعريف القانون املدين املصري، وهو ذاته ما اعتمده التقـنني األردين املـدين يف                 ،  )١())اآلخر
عقد يتعهـد أحـد     ((:  املقاولة هي  أنمنه   )٧٨٠(تعريف عقد املقاولة، وبألفاظ تتقارب بوضوح، ففي املادة         

يف تقديري أن   ال يبعد   ؛ و )٢()) لقاء بدل يتعهد به الطرف اآلخر      ،طرفيه مبقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عمال       
  .املصرياملدين  من القانون  املقاولةالقانون املدين األردين استفاد تعريفيكون 

يلتزم فيـه املقـاول   وأنه ، )٣(عقد معاوضة رضائي  املقاولة   أنإن هذا يعين من التقنينني األردين واملصري        
؛ وهو عقد قـائم علـى   )٤(بصناعة شيء أو تقدمي عمل، مقابل التزام رب العمل بتقدمي مقابل مايلّ متفق عليه             

  .)٥(العمل الذي يؤديه املقاول

 متاما مع ما يراه الفقـه  إنين أستطيع أن أعترب هذا التعريف تعريفا فقهيا أيضا، فمضمونه وعناصره متالقية   
  .اإلسالمي من خالل عقود عديدة، على ما سيأيت من التكييف الفقهي لعقد املقاولة

وسيتأكّد هذا التالقي، حينما أعرض ملسألة تطوير عقد االستصناع، ليشمل صور املقاولة، إذ من صـور              
 . الفقه اإلسالمياملقاولة أن يقدم صاحب العمل مادته، وهو ما ال يدخل يف االستصناع يف

                                                 

  .)٧/٥( الوسيط، للسنهوري، )١(
 وذكر الدكتور وهبة الزحيلي أن القوانني املدنية اإلسالمية اتفقت على هذا التعريف، وأشار إىل أنه تعريف القانون )٢(

بة الزحيلي، جملة جممع عقد املقاولة، لوه: ؛ ينظر)٨٧٢: م(، واإلمارايت، )٦٦١: م(، والكوييت، )٧٨٠: م(املدين األردين، 
  .)٢/٢١٣(، ١٤الفقه اإلسالمي جبدة، ع 

  .)٧/٦( الوسيط، للسنهوري، )٣(
، وعقد )٨-٧(، وشرح القانون املدين، العقود املسماة، لعدنان إبراهيم السرحان، )٦، و٧/٢( الوسيط، للسنهوري، )٤(

، وسيذكر هذا املرجع فيما يأيت دومنا ذكر السم )٢/٢١٣(، ١٤املقاولة، لوهبة الزحيلي، جملة جممع الفقه اإلسالمي جبدة، ع 
  .جملة امع، اكتفاء برقم العدد واجلزء والصفحة

  .)٨( شرح القانون املدين، العقود املسماة، لعدنان إبراهيم السرحان، )٥(
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؛ )١( تعـرف أحكامـه  حـىت وذلك ،  وانتمائه إىل أصل معين   تكييف عقد ما، يعين بيان ماهيته وحقيقته      
تكـون  ؛ وقد ال يتجاوز األمر يف بعض العقـود أن           اثننيفحقيقة عقد البيع مثال، هي تبادل سلعة بثمنها بني          

ماهيتها عبارة عن شيء واحد، يف مقابل عقود أخرى يكون هلا شبه بأكثر من عقد، حىت إا رمبا تنتظم فيها                    
ود مجيعها؛ وقد تكون بعض العقود منصوصا على تسميتها يف التراث الفقهي اإلسـالمي، يف               أحكام تلك العق  

:  هلا تسمية فقهية قدمية، وهي اليت قال عنها        مقابل أخرى ظهرت مع تطور احلياة، فلم حتظ بالسبق الذي جيعل          
  .)٢(العقود غري املسماة

إنه من العقود احلادثة بتسميته هذه، فلم       : األول: يف بيان ماهية عقد املقاولة، ميكن أن يقال أحد أمرين         و
                 ا يف الفقه اإلسالمي، وإمنا كان الذي يعرفه الفقه اإلسالمي عقود أخرى، ذات صلة ذا العقد،  يكن معروفا

   م واالستصناع، كما سيأيت بيانه؛ هذا عند اعتباره عقدا جامعا ألكثـر مـن عقـد؛                لَتدور بني اإلجارة والس
أنه عقد حادث باملرة، دون حاجة إىل تفكيك عناصره املكونة له، ليدخل يف ضمن عقود أخرى كاليت : والثاين

بحث، ميكن إنشاء عقوٍد غري منصوص عليهـا يف الفقـه           ذكرتها، ذلك أنه وفق األصل الذي تقرر يف هذا ال         
  .اإلسالمي، شريطة أال خيالف ضوابط الشرع، فإذا مل تقع تلك املخالفة، فيمكن اعتباره

إنه على وفق األمرين املذكورين، ال يصح أن يسبق إىل الوهم أن عقد املقاولة حادث بالكلّية، سبق بـه                   
م، وهي كلـها    لَوزع أحكام هذا العقد ضمن أحكام االستصناع واإلجارة والس        القانونُ الفقه، إذ إنه إما أن تت      

 إىل تنظيم أحكامها سبقا ال ميكن إنكاره، وإن بغري          سبق القانونَ الذي  من مفردات التراث الفقهي اإلسالمي،      
د بـال شـك،     تسمياا املعاصرة؛ وإما أنه يدخل يف األصول والضوابط الشرعية العامة، اليت تشمل هذا العق             

إن أصول املقاولة معروفة يف الفقه اإلسالمي، من استـصناع          حال إقراره شرعا، بوجه من الوجوه؛       وذلك يف   
د املشروعة العامة، فال يكون على كال احلالَني إال خاضعا          من ضوابط العقو  ؛ أو   )٣(وسلٍم وأجري مشترك وغريها   

  .الصحيح منها ِمن الفاسد أو الباطلِلما يعرفه الفقه اإلسالمي من ضوابط العقود، وأصول 
                                                 

: ي للمسألة هو، أن التكييف الفقه)١٤٣( يف معجم لغة الفقهاء حملمد رواس قلعه جي، وحامد صادق قنييب، )١(
  .))حتريرها وبيان انتمائها إىل أصل معين معترب((

 تقسيم العقود إىل عقود مسماة، وأخرى غري مسماة، تسمية قانونية معاصرة، فالعقود املسماة هي اليت عرفت بأمساء )٢(
شتراطات طريف العقد، وإال، فإىل ضوابط العقود معينة يف القانون، وغري املسماة مل تعرف بأمساء معينة فيه، وإمنا يلجأ فيها إىل ا

؛ ويف احلقيقة ال أرى مانعا من تطبيق هذا الوصف على العقود يف الفقه )٨(العقود املسماة، لوهبة الزحيلي، : العامة؛ ينظَر
  .اإلسالمي، وتقسيم العقود فيه إىل مسماة وغري مسماة

  .)١٣٣(، لوائل عربيات،  املصارف اإلسالمية واملؤسسات االقتصادية)٣(



 ٢٠٨

والقانون يؤِثر أن يستعمل كلمة املقاولة بدال عن اإلجارة، ذلك أن لكلمة اإلجارة ظالال مل تعد مناسبة                 
؛ فكلمة األجري صارت بالنسبة إىل العامل ذات ظلٍّ مـؤٍذ           )١(هلذا العصر وهلذا العقد، وذلك رفعا لشأن العامل       

رجلَ أعمال، وقد   : اوالت الكبرية ينفر نفورا خاصا منها، والقوانني واألعراف تسميه        ملشاعره، فمن يأخذ املق   
سبب أنفة القانون من تسمية األجري فيما يبـدو يل،  ويكون من ذوي الثراء الكبري، فلم يناسب تسميته أجريا؛     

املقاولة واملقاول،  : تار القانون ما هو عليه حال األجري يف عصرنا من مقام التبعية القائمة بني السيد والعبد، فاخ              
  .)٢(بديال عن األجري واألجرة، وإن كان يلتقي يف مضمونه معها، وكذلك مع االستصناع

إن حبث التكييف الفقهي لعقد املقاولة، قد يقتضي تفكيك هذا العقد، ملعرفة عناصره املكونة له، إذ رمبا                 
 نسيج وحِده، فيكون عقدا قائما بذاته، له حقيقـة          يكون قد تركّب من أكثر من عقد، ورمبا صح أن يكون          

  .وماهية ال جتعله بالتايل تابعا لعقد من العقود

مراعاة الشرع حلاجـات    : غري أنه ال بد من حبث أن األصل الذي ترجع إليه إباحة العقود يف الشرع هو               
            ر االجتاه العاما تـدخل يف  الناس، وإن هذا األصل ذو أثر كبري يف إباحة زمرة عقود، يقريف الفقه اإلسالمي أ 

أصل عام منع الشرع منه، غري أنه أباحها ألجل حاجة الناس إليها، ما مل يكن العقد الداخل يف ذلك األصل،                    
  .منصوصا على النهي عنه خبصوصه

  : التاليةاألربعةلكل ما تقدم، فإنه ينبغي تقسيم هذا املبحث إىل املطالب 

  .شرع حلاجات الناسمراعاة ال: املطلب األول

  .عقد االستصناع مرجعية هامة لعقد املقاولة: املطلب الثاين

  .التكييف الفقهي لعقد املقاولة: املطلب الثالث

  .عقدا االستصناع واملقاولة يف القانون: املطلب الرابع

                                                 

  .)٢/٦١٧( املذكّرات اإليضاحية للقانون املدين األردين، )١(
  .)٩(شرح القانون املدين، العقود املسماة، لعدنان إبراهيم السرحان، :  ينظر)٢(



 ٢٠٩

�א��ط���א.ول א�"�س: ���:��� ���א$��Fא��7ع� �

ت الناس، للوصول إىل إباحة ما ال نص على حترميـه           مهمة هذا املطلب هو التأسيس ألصل مراعاة حاجا       
؛ وتأسيسا على ما سيثبت     وحيتاج الناس إليه، فهو مباح    من املعامالت، باعتبار أن ما ال نص على حترميه منها،           

  .ها هنا، سيتقرر أصل إباحة عقد املقاولة، إن شاء اهللا تعاىل

وذلك يف تشريعه ملا يشرعه من األحكام؛ ولعـل         مراعاةَ حاجات الناس،    : إن من أهم ما يقرره الشرع     
نظرة يف كتاب البيوع باختالف املذاهب، تري اإلنسان أن حكمة إباحة البيع ذاته، وكـذلك كـثري مـن                   

  .)١(املعامالت ذات الصلة به، تكمن يف مراعاة الشرع حلاجات الناس

بقاء املعلوم فيـه هللا تعـاىل علـى وجـه       تعلُّق ال : وسبب شرعيته ((: يقول ابن اهلمام عن مشروعية البيع     
 ألحد أمام أحد، وال حرج فيه، إذ        ه، أي تعلق بقاء البشر املعلوم هللا تعاىل على وجه حسن، ال ذلّة في             )٢))(مجيل

تشريع البيع مينع ذلّة التسول، ومينع احلرج عن الناس، ذلك أنه إن مل يشرع البيع، مع حاجة كل واحد إىل ما                     
فكـان يف   ((: إىل ما ال يقره الشرع من التسول والذلّ؛ وقال ابن اهلمام أيـضا            الناس  ع هذا   عند غريه، فسيدف  

  . )٣))(شرعيته بقاء املكلّفني احملتاجني، ودفع حاجتهم، على النظام احلسن

بـو  أالقاضـي  فنظر الشرع يف حاجات الناس، ومراعاةُ هذه احلاجات، أصلٌ مقرر عند أهل العلم، قال            
، )٤))(فما كان أرفق بالناس، فاألخذ به أوىل، ألن احلرج مدفوع         ((:  أيب حنيفة رضي اهللا عنهما      صاحب يوسف

  .أي يف الدين، هذا هو األصل يف الشرع

أن الشرع شرع لكل حاجة عقدا      : حتقيقُه((: وعبر عن ذلك الكاساين بقوله يف كتاب اإلجارة من بدائعه         
دا وهو البيع، وشرع لتمليكها بغري عوض عقدا وهو اهلبة، وشـرع            خيتص ا، فشرع لتمليك العني بِعوض عق      

لتمليك املنفعة بغري عوض عقدا وهو اإلعارة؛ فلو مل يشرع اإلجارة مع امتساس احلاجة إليها، مل جيـد العبـد       
؛ وكالم الكاساين يدلّ على أن الشرع نظـر إىل          )٥))(لدفع هذه احلاجة سبيال، وهذا خالف موضوع الشرع       

  .قود، فاحلاجات منشأ إباحة العقود الناس، فشرع هلا ما يناسبها من العحاجات

                                                 

، وفتح )٥/٥١٦(بدائع الصنائع، للكاساين، :  يف النص على احلاجة إىل البيع مثال، وأن الشرع شرعه ألجلها، ينظَر)١(
  ).٤/٢(، واملغين، البن قدامة، )٦/٣(، ومواهب اجلليل، للحطاب الرعيين، )٢٣٠-٦/٢٢٩(القدير، البن اهلمام، 

  ).٦/٢٢٩( فتح القدير، البن اهلمام، )٢(
  ).٦/٢٣٠( فتح القدير، البن اهلمام، )٣(
  ).١١/٢٥( املبسوط، للسرخسي، )٤(
  ).٥/٥١٦( بدائع الصنائع، للكاساين، )٥(



 ٢١٠

، وهو ـذا    )١))(فكلّ ما ال يتم املعاش إال به، فتحرميه حرج، وهو منتٍف شرعا           ((: وقال اإلمام ابن تيمية   
  . يف احلرج ما يوقع حترميه الناسأن الشرع يأىب حترميوهو يقرر أصال شرعيا، 

وما جعل عليكم يف الدين : (ه إىل نصوص الوحي اليت تقرر نفي احلرج، ومنها قوله تعاىل    ومرجع هذا كل  
  ).٧٨: احلج(، )من حرج

 يف مواجهته لشؤون احلياة، كما سيتـضح يف  �إن هذا األصل الشرعي، هو الذي سار عليه رسول اهللا        
  :الفروع األربعة التالية
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تقدم أن الشرع أسس ِلما مينع من احلرج، وأن مرجعية هذا التأسيس هي نصوص الوحي الـيت تنفـي                   
 املعتِمـد   �احلرج؛ ومِضياً يف املوضوع ذاته، وألجل مزيد من التأسيس له، فال بد من بيان مسلك الرسول                 

  .عليه، لتكتمل الصورة

 أنه أباح عقودا، ألجل ما يف حترميها من حرٍج، كما هو            �سول اهللا   فقد عِرف من املسلك التشريعي لر     
فأما ربا الفضل، فأبيح منه     ((: ، رغم دخوله يف مفهوم ربا الفضل؛ قال ابن القيم         )٢(واضح يف إباحته لبيع العرايا    

                                                 

  ).٢٩/٤١( جمموعة الفتاوى، البن تيمية، )١(
بيع الرطب على النخلة بالتمر على األرض، أجازه الشافعية واحلنابلة فيما دون مخسة أوسق، وقاس :  بيع العرايا هو)٢(

، )٥٠٦-٢/٥٠٥(مغين احملتاج، للشربيين، : الشافعية بيع العنب بالزبيب على بيع الرطب بالتمر؛ ينظَر من كتب الشافعية
البحر الرائق، البن جنيم، : ؛ ومنع احلنفية من هذه الصورة، ينظَر)٣٣٧(الكايف، البن قدامة، : وينظر من كتب احلنابلة

إن الذي أباحته النصوص يف البخاري وغريه هو أنه ما جرت به عادتهم، فيكون للرجل خنلة يف بستان : ، وقالوا)٨٣-٦/٨٢(
 إىل بستانه، وفيه خنلة لغريه، فرييد صاحب النخلة أن يدخل إىل خنلته، فيكره صاحب غريه، فيخرج صاحب البستان بأهله

، )٤/٣١(شرح مشكل اآلثار، للطحاوي، : البستان دخوله، لوجود أهله فيه، فيقترح عليه أن يعطيه خبرص خنلته مترا؛ ينظَر
فقد عقد البخاري لذلك باباً يف صحيحه، ؛ وهو قريب مما ذكره البخاري عن مالك، )١١/٣٠٥(وعمدة القاري، للعيين، 

أن يعِري الرجلُ الرجلَ النخلةَ، مث يتأذّى : العِريةُ((: قوله �باب تفسري العرايا، وروى فيه عن مالك : ، مساه)٢/١٠٦(
  ).٤٨٨(موال، ؛ وكذلك نقل مثله عن مالك أبو عبيد القاسم بن سالم يف األ))بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر
، عن زيد بن ثابت أن )١٥٣٩: ، ح٦/٣٣(، ومسلم، )٢١٩٢: ، ح٢/١٠٧(وبيعها خبرصها ورد يف البخاري أيضا، 

  .رخص يف العرايا أن تباع خبرصها مترا �رسول اهللا 
دخلها يف البيع، ولكنا النخالت يستثنيها الرجل من حائطه، فال يح القاسم بن سالم تفسري العريا بأبقيها لنفسه وصحه ي

شرح : ؛وينظر يف تأويالت الترخيص بالعرايا)٤٨٨(األموال، للقاسم بن سالم، : وعياله، فهي مبعىن االستثناء من املبيع؛ ينظَر
  .؛ وعلى كل ما مضى، فقد كان اختالف املعىن مؤديا إىل اختالف احلكم عند العلماء)٣٢-٤/٣٠(معاين اآلثار، للطحاوي،
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، وذكر )٢(صول العرايا يف مسائل خالفت قياس األاحلصين، وذكر تقي الدين     )١))(ما تدعو إليه احلاجة، كالعرايا    
، وقبلها �؛ مع أن ترخيص العرايا مما تواتر عنه )٣(أن بيع العرايا اقتطع عن األصول للحاجة، وأنه معقول املعىن

  .)٤(أهل العلم مجيعا

ومثة أصول هامة من أصول املعاوضات، كمنع الشرع اإلنسان أن يبيع ما ليس عنده، على اخلـالف يف                  
ا؛ وفيها نصوص صرحية صحيحة، جعلَتها مرجعا يف موضوعها، وسأذكر هنا           تفسريه؛ وكجهالة البدل، وغريه   

؛ وسيأيت احلـديث أيـضا عنـد        )٥()ال تبع ما ليس عندك    : ( يف احلديث الصحيح   �واحدا منها، وهو قوله     
؛ فاألصل إذن هو منع اإلنسان أن يبيع ما ليس عنـده، واسـتثىن              )٦(استعراض ما استدلّ به مانعو االستصناع     

لَم، على قول اجلمهور أنه      عقودا من النهي رغم دخوهلا فيه، حلاجة الناس إليها، كما هو الشأن يف الس              الشرع
استثناء من ذلك األصل، كما سيأيت يف الفرع بعد التايل، وفيه احلديث الصحيح الذي رواه ابن عباس رضـي                   

، وهي  )٧()علوم إىل أجل معلوم   من أسلف يف شيء، ففي كيل معلوم ووزن م        : (�اهللا عنهما عن رسول اهللا      
إعطاء الثمن  : ؛ واإلسالف هو  ..)فال يسلف إال يف   : (رواية البخاري، ويف بعض روايات البخاري أيضا وأمحد       

وسمي سلفا لتقدمي   ((: ، قال النووي  )٨(يف مبيع إىل مدة، أي يعطون الثمن يف احلال، ويأخذون السلعة يف املآل            
السلَف ع لشيء يف الذمة مقابل مثن معجل، أي بيع آجل بعاجل، وبناء عليه وصف               ، فهو إذن بي   )٩))(رأس املال 
مـا  ؛ وألجل منع اجلهالة عنه، فقد اشترطوا شروطا له، أمهّها           ن بيع اإلنسان ما ليس عنده     ه مِ بأن )١٠(أو السلَم 

                                                 

  ).٢/١٥٩(قّعني، البن القيم،  إعالم املو)١(
  ).٣/٢٣٣( كتاب القواعد، لتقي الدين احلصين، )٢(
  ).٣/٢٣١( كتاب القواعد، لتقي الدين احلصين، )٣(
  ).٤/٣٠( شرح معاين اآلثار، للطحاوي، )٤(
، وابن )١٢٣٢: ، ح٣/٥٢٥(، والترمذي، )٤٦٢٧(، ٧/٣٣٤(، والنسائي، )٣٥٠٣: ، ح٣/٢٦٧( أبو داود، )٥(
  ).٥/١٣٢(؛ وصححه األلباين يف اإلرواء، )٢١٨٧: ، ح٣/٣٠(ماجه، 
  .، من هذا البحث)٢٢٣-٢٢٢: ( ينظَر)٦(
، ٢/١١٩(، والبخاري، )٢٥٤٨: ، ح٣/١٥٤(، و)١٩٣٧: ، ح٢/٤٥٦(، و)١٨٦٨: ، ح٢/٤٣٣( مسند أمحد، )٧(
، )٤٦٣٠: ، ح٧/٣٣٥(، والنسائي، )٣٤٦٣، ٣/٢٥٤(، وأبو داود، )١٦٠٤: ، ح٦/١١٩(، ومسلم، )٢٢٤٠: ح

  ).٢٢٨٠: ، ح٣/٧٥(، وابن ماجه، )١٣١١: ، ح٥٩٤-٣/٥٩٣(والترمذي، 
  ).٤/٦١٥( حتفة األحوذي، للمباركفوري، )٨(
  ).٦/١١٩( شرح مسلم، للنووي، )٩(
السلم والسلف، : يقال: قال أهل اللغة((): ٦/١١٨(شرحه لصحيح مسلم،  يف النووي والسلَف والسلَم لغتان، قال )١٠(

  .))لّم، وأسلف وسلّفوأسلم وس



 ٢١٢

قـال  معلـوم؛   وهو أن يكون يف كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجـل             ضبط الوصف،    نص عليه احلديث يف   
  .)١))(فه مبا يضبط بهصوأمجعوا على اشتراط و((: النووي

إن أصل رفع احلرج الذي دلّت عليه نصوص، وسار عليه املسلك النبوي يف التشريع، ألقى بظاللـه يف                  
ها أبيحت حلاجة النـاس  لكن ى الشرع عنه،  مفهوٍميف ومثة معامالت تدخل أصالاالجتهاد على مر العصور؛  

  . تفصيل يف الفرع التايلبالين سأذكرها لكا، وإن ِذكرها هنا سيخرج البحث عن موضوعه األساس، إليه
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إن الشرع مسح للعقل البشري أن يبدع يف التعامل إبداعاٍت تدعو إليها حاجات الناس، دون أن يشترط                 
 بالدوران يف دائرة عدم خمالفة       الناس  من البياعات وأقره، وإمنا أمر الشرع      �فه الرسول   عليه الدوران فيما صاد   

  .النصوص واألصول الشرعية، ويف دائرة املسلك النبوي يف التشريع

ولعله يناسب ها هنا أن أكتفي مبا ذكره ابن تيمية يف سياق حديثه عن مثال هام من العقـود، اختلـف                  
 خبصوصه، أال وهو تـأجري األرض املـشتملة علـى زرع،            �نه مل ينقل عن رسول اهللا       العلماء فيه، ألجل أ   

والغرض مـن   ((: ، وقال )٢(لسقايتها وزراعتها وسكىن البيت املُقام عليها، وذَكَر ابن تيمية اختالف العلماء فيه           
ال يطاق، فعلم أنه ليس حبرام،      أن حترمي مثل هذا، مما ال ميكن األمة التزامه قطّ، ِلما فيه من الفساد الذي                : هذا

؛ )٣))(�بل هو أشد من األغالل واآلصار اليت كانت على بين إسرائيل، ووضعها اهللا عنا على لـسان حممـد                  
ابن تيمية يف منعه لتحرمي هذا العقد، على أصل الشرع القاضي مبنع اآلصار واألغالل عن الناس                اإلمام  فاستند  

  .�بدين حممد 

فكلُّ ما احتاج الناس إليه يف معاشـهم، ومل يكـن سـببه             ((: ابن تيمية أيضا  اإلمام  قال   يف املعىن نفسه  و
؛ وكان ابن تيمية قد ذكر قبل ذلك أن من حرم مثل            )٤))(معصية، هي ترك واجب أو فعل حمرم؛ مل حيرم عليهم         

وجه االضطرار، وإما أن يفعلـها      إما أن حيتال هلا، وإما أن يفعلها على         : هذه املعاملة، هو يف النهاية أحد ثالثة      
  .يف إمث الدخول فيما يعتقده حراما، أي فيقع )٥(معتقدا حترميها

                                                 

  ).٦/١١٩( شرح مسلم، للنووي، )١(
جوازه إن : والثاينعدم اجلواز حبال؛ : األول: ، أقواال ثالثة فيها)٣٩-٢٩/٣٧( ذكر ابن تيمية يف جمموعة فتاويه، )٢(

  .))اع من السلفكاإلمج((: جوازه مطلقا، واعترب القول األخري: والثالثكان الشجر قليال، كأن يكون ثلث األرض أو أقل؛ 
  ).٢٩/٤١( جمموعة الفتاوى، البن تيمية، )٣(
  ).٢٩/٤٢( جمموعة الفتاوى، البن تيمية، )٤(
  ).٢٩/٤٠( جمموعة الفتاوى، البن تيمية، )٥(



 ٢١٣

ومل أر من الضرورة أن أجعل بيع األرض على الشاكلة اليت ذكرتها عن ابن تيمية مثـاال تفـصيليا     هذا،  
نظر إىل ما يعترب قاعدة مـن       لفت ال : ملسألة رفع احلرج واالستجابة حلاجات الناس، وإمنا أردت بعرض كالمه         

  .قواعد املعامالت يف الفقه اإلسالمي من كالمه، أال وهو رفع احلرج
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بيع السلَم، كنموذج لعقد من العقود اليت شرعها اهللا تعاىل حلاجة الناس، وذلك من أجـل                هنا  سأختار  
أن للسلَم  : والثاينيرى إباحته استثناء من أصٍل مانٍع؛       هو اجتاه اجلمهور    اها قويا   أن مثة اجت  : األول: أمرين اثنني 

  .صلةً بالفصل التطبيقي يف هذه الدراسة، وهو عقد املقاولة

مثة اجتاهان يف الفقه اإلسالمي حيال موضوع السلَم، لكل منهما تأصيل خاص لعقد السلَم، من جهـة                 
 جاءت به النصوص، دون أن يكون استثناء من أصل مانع ملثله؟ أم هو استثناء               ،إباحته، فهل إباحته أصلٌ بذاته    

  من أصل مانع يف الشرع، هو منع اإلنسان أن يبيع ما ليس عنده، كما تقدم؟

فالشرع أرخص يف السلم، رغم أنه صورة من صور بيع اإلنسان ما ليس عنده علـى حـسب اتجـاه                    
جزًء من معناه عند املذاهب األربعة يدور حول بيع شـيء موصـوف يف              اجلمهور، على ما سيأيت بيانه، ألن       

، وإن اختلفوا يف جوانب أخرى من هذا العقد؛ فهو إذن، بيع لعني غري موجودة عند العقد، وهو مـا                    )١(الذمة
  .عن بيع اإلنسان ما ليس عندهيدخل يف مفهوم النهي 

 بيع السلم حلاجة الناس إليه، من نوع آخـر مـن       فالشرع حسب هذا االجتاه الفقهي املشار إليه، استثىن       
البيوع، منع الشرع ذاته منها، ألجل أا ليست عند اإلنسان البائع، فاستثىن النص النبوي بيع السلَم، وهو بيع                  
ما ليس عند اإلنسان، من املنع املذكور يف حديث النهي عن بيع اإلنسان ما ليس عنده؛ وجاءت إباحة الشرع                   

                                                 

، وقال يف معىن السلَف يف اللسان، ))السلَف: السلَم، بالتحريك((): ٣/٢٠٨١(قال ابن منظور يف اللسان، :  السلَم لغة)١(
سلفا؛ : ؛ فالتقدم إذن هو معىن السلَم، ومن هنا جاءت تسمية متقدمي األمة))املتقدم: والسالف((، ))تقدم((): ٣/٢٠٦٨(

ويسمى القرض سلفا أيضا، ألنه فيما يبدو يل يتقدم فيه أحد البدلني، وهو املال املستقرض، على مقابله، وهو سداده؛ وأما 
، وهو بنفس معىن ما يف املادة ))شراء آجل بعاجل((: ، معرفا إياه بأنه)٥/٢٠٩(ابدين يف حاشيته، السلَم اصطالحا، فقال ابن ع

هو : وبعبارة أوضح((): ١/٩٩( وقال علي حيدر شارحا إياها يف درر احلكّام، ،))لمؤجلٌ مبعج: بيع السلَم((:  من الّة١٢٣
؛ وقال الشيخ الدردير املالكي يف شرحه الكبري على خمتصر خليل، ))مؤجالالبيع الذي يكون فيه الثمن معجال واستالم املبيع 

هو ((): ٣/٣(؛ وقال النووي يف املنهاج، مع مغين احملتاج، ))وهو بيع يتقدم فيه رأس املال، ويتأخر املثمن ألجل((): ٣/١٩٥(
أنه عقد على ((:  متقاربة العبارة، أذكر منها، مجلة تعريفات)٤/٣(؛ وذكر النووي يف الروضة، ))بيع موصوف يف الذّمة

أن يسلم ِعوضاً ((هو ): ٣٥٧(، والكايف، )٤/٣١٢(؛ وقال ابن قدامة يف املغين، ))موصوف يف الذمة، ببدل يعطى عاجال
  .))حاضرا يف ِعوض موصوف يف الذّمة إىل أجل



 ٢١٤

بيـع  : ، حىت مساه بعضهم   )١))(شدة احلاجة إليه  : وسبب شرعيته ((: ة الناس إليه، وبتعبري بعضهم    له ألجل حاج  
  .؛ وجعل له ضوابط متنع التنازع بني الناس، الذي هو ذاته أصل من أصول املمنوعات يف الشرع)٢(احملاويج

، وبتعبري تقـي الـدين      )٣(دوم بأنه بيع للمع   ت رأيها لوعلّ السلَم خمالفا للقياس،     ت رأ املذاهب األربعة إن  
، ونقـل   )٤))(فإا معاملة على املعدوم، لكن احلاجة دعت إليه       ((:  عن السلَم والقراض والقرض وغريها     احلصين
رخصة مستثىن من بيع مـا لـيس        (( أن السلم    � الرعيين املالكي يف مواهب اجلليل عن اإلمام مالك          احلطاب
بيع ما ليس :  وهو،صول البيوع املنهي عنها دلّ عليه النص الصحيح، وهو كالم يدلّ على أصل من أ)٥))(عندك

فال يسمى هذا كلُّه رخصة، وإن كانت مستثناة        ((:  الشاطيب عن السلم واملساقاة وحنومها     قالميلكه اإلنسان؛ و  
ده؛ ونص  ، والشاهد يف كالمه اعتباره السلَم مستثىن من النهي عن بيع اإلنسان ما ليس عن              )٦))(من أصل ممنوع  

، )٧))(أنه ال جيوز السلَم، ألنه باع جمهوال ال ميلكه، يتعذّر تسليمه، فرخص فيه حلاجة املفلس((احلنابلة أن األصل 
؛ ومل )٨(أي حلاجة صاحب الزرع مثال، فهو حيتاج إىل املال، وال شيء عنده يبيعه، فأبيح له، ألجل تلك احلاجة

ى خمالفة السلم ألصل منع بيع اهول غري اململوك، لكنه ذكر عند حديثه             ينص ابن قدامة يف املغين صراحة عل      
أن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه، ومع حضور ما يبيعـه            ..((: عن شرط األجل املعلوم يف املسلم فيه      

ملعىن خيتص  ، فإا مل تثبت على خالف األصل        )٩(حاالّ، ال حاجة إىل السلَم، فال يثبت، ويفارق بيوع األعيان         

                                                 

  ).٧/٦٦( هذا كالم ابن اهلمام يف فتح القدير، )١(
  ).٤/٤٥(نصب الراية، للزيلعي، :  ينظَر)٢(
، وكتاب القواعد، لتقي )٦/٤٧٦(، ومواهب اجلليل، للحطاب الرعيين، )٦/١٦٩(البحر الرائق، البن جنيم، :  ينظَر)٣(

  .)٤/١٨١(، والفروع، البن مفلح، )١/٣٢٤(الدين احلصين، 
  ).١/٣٢٤( كتاب القواعد، لتقي الدين احلصين، )٤(
  .)٦/٤٧٦(اب الرعيين،  مواهب اجلليل، للحط)٥(
، أيضا أن الدين شرع السلم واملساقاة ابتداًء رخصةً توسعةً عليه، )١/٥١٦(وفيه، ، )١/٤٦٥( املوافقات، للشاطيب، )٦(

مما ((، جاعال إياه )١/٤٦٩(، وذكر السلَم يف موطن آخر أيضا، من املرجع نفسه، ))وإن كان فيها مانع يف قاعدة أخرى((
  .، وذكر معه القرض والقراض واملساقاة وبيع العرية، وحنو ذلك كله))ي يقتضي املنع مطلقااستثين من أصل كلِّ

ِذكر : ، وذكر ابن مفلح املسألة عند حديثه عن الشرط الرابع من شروط السلَم، وهو)٤/١٨١( الفروع، البن مفلح، )٧(
  ).٢/٢١٨(ادات، للبهويت، شرح منتهى اإلر: األجل املعلوم؛ وينظَر يف هذا املعىن نفسه أيضا

  ).٤/٣٣٠( هذا التفسري للمفاليس هو ما ميكن أن يفهم من كالم ابن قدامة يف املغين، )٨(
تنوع ((): ٥/٦٦٣(، ودار احلديث، )٤/٣٥٦(، ودار الفكر، )٤/٣٢٨( ورد يف مطبوعة دار الكتاب العريب للمغين، )٩(
، ما )٤/٣٢٧(ا يف الشرح الكبري، لشمس الدين بن قدامة، امش املغين، ، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، ولعل م))األعيان

  .))وفارق بيوع األعيان، فإا مل تثبت على خالف األصل((: يدلّ على صواب ما قلت، ففيه



 ٢١٥

، أي كما هو حال السلم الذي ثبت على خالف األصل، فيلتقي هذا الكالم مع نـص احلنابلـة      )١))(بالتأجيل
  .املذكور قبل سطور

: ، فقد قال يف نيل األوطار بعد حديثه عن معىن أن يبيع اإلنسان ما ليس عنده        وهو كذلك قول الشوكاين   
ة جوازه خمصصةً هلذا العموم، وكذلك إذا كان املبيع يف ذمة املشتري،            وقد استين من ذلك السلَم، فتكون أدلّ      ((

؛ وكذلك ذكر استثناء السلم من النهي عن بيع ما ليس عنده يف موطن آخر من                )٢))(إذ هو كاحلاضر املقبوض   
  .)٣(النيل

اىل يريان الـسلَم    هذا الذي تقدم هو قول اجلمهور، غري أن اإلمامني ابن تيمية وابن القيم رمحهما اهللا تع               
  .)٤(مشروعا على وفق القياس، وأنه غري خمالف له

وليس ترجيح قول على قول يف هذه الناحية من مهمات هذا البحث، بل إن ما يهمين يف عرض اخلالف                   
فيها، هو كيفية تعامل مجهور العلماء الذين يرون السلم خروجا عن األصول، على أثر أدلّـة مسحـت ـذا                  

النص بإباحته أساسها، غري أن النص نفسه مفسر بقصد رفع احلرج، فصار رفع احلرج الثابـت                اخلروج، كان   
  .نصا، أصال من أصول فقه املعامالت، وهو يسهم فيما يستجد يف أعراف الناس من مسائل احلياة

مية وابن القيم؛ ولكلٍّ    اجتاه ابن تي  : والثايناجتاه اجلمهور،   : األول: إنه يتبين إذن أن مثة اجتاهني يف املسألة       
  .وجهته وأدلّته اليت أدت به إىل ما قال

وال عودة للحديث يف املسألة ذاا، غري أا تنفع البحث من خالل فهم عقلية اجلمهور الفقهية، ذلك أم 
مـن  ملّا رأوا الشرع ذاته يستثين من بعض أصوله املانعة ألمر ما، بعض ما حيتاج إليه الناس، مع مـا يـضعه                      

الضوابط اليت متنع الغرر الفاحش، والربا، والغش، وما إىل ذلك من مفسدات العقود أو مبطالا؛ رأوا هـذا                  
إن ما يظـن منعـه      : املنهج التشريعي صاحلا عند النظر يف مستجدات حياة الناس، ليصح أن يقال انطالقا منه             

، ألجل حاجة الناس، وألجل أن منعه يؤدي إىل         ألجل إحلاقه بأصٍل من األصول املانعة، ميكن أن يكون مباحا         
  .احلرج، ما مل يكن نص ينهى عنه خبصوصه

                                                 

  ).٤/٣٢٨( املغين، الين قدامة، )١(
  ).١٠/٥٥( نيل األوطار، للشوكاين، )٢(
صره بيع العرايا على إعطاء الواهب للموهوب مقابل ما وهبه من مثر النخلة  يف ق� وذلك عند رده على أيب حنيفة )٣(

  .، من النيل)١٠/١٨١(خرصا، وذلك يف 
  .)٢/١٩(، وإعالم املوقعني، البن القيم، )٣٠٢-٢٠/٣٠١( جمموعة الفتاوى، البن تيمية، )٤(



 ٢١٦
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ومل يكن بيع السلَم هو املستثىن وحده من أصول مانعة منه، بل مثة عقود أخرى، وصفت بالوصف ذاته،                  
اإلجـارة  :  تبعا حلاجة الناس إليها، وخالفا لقياس األصل فيها؛ فمن ذلك          استثنيت من بعض األصول املقررة    

؛ فإذا كان السلم واردا على معـدوم كمـا تقـدم،    )١(عالة واحلوالة والكفالة والصلح واملضاربة والقرض  واِجل
لة منفية فاإلجارة أيضا واردة على منفعة معدومة أيضا؛ وكذلك املضاربة قائمة على بدل جمهول، رغم أن اجلها       

وجممل القول أن تأثري الغرر للجهالة وحنوها على العقد بإبطالـه أو إفـساده،     ((: شرعا؛ قال الدكتور الزحيلي   
  .)٢))(مشروط بأال يكون للناس حاجة إىل ذلك العقد

وكذلك تقدم عند حبث الشروط، كيف تعامل احلنفية مع الشرط الذي جرى به العرف؛ فلما صـودفوا             
لعرف، ورأوها، حسب اجتهادهم، داخلةً يف احلظر، غلّبوا العرف، وأباحوها، باعتبار أنه مل بشروط جرت يف ا

يأت ي عنها خبصوصها، بل كل ما هنالك أا دخلت يف إطار أصل مانع منها، ورأوا للعرف يف مثل هـذه                     
لعرف الدافع، مـا دام الـشرط       احلال دورا هاماً، فلما رأوه جرى ا، مل ينظروا إىل األصل املانع، وإمنا إىل ا              

م وهذا ينقل البحث إىل مسألة االستصناع، فهي امتداد لعقد السلَ         يف العرف، مل مينعه خبصوصه مانع؛       اجلاري  
عند احلنفية، وهم أيضا أباحوه ألجل حاجة الناس إليه، إذ من تعليالم عندما جـوزوه، أن احلاجـة تـدعو          

  . حمله قريبا إن شاء اهللا تعاىل؛ وسيأيت تفصيل قوهلم فيه يف)٣(إليه

أن ما ى الشرع عنه خبصوصه، فهذا ال ينظَر إليـه       : إنه بعد الذي تقدم، ميكن للبحث أن يقرر       : وأخريا
فُهم ي الشرع عنه ألجل دخوله يف أصل ممنوع، فيمكن          ما  ما  أ و ،حبال من األحوال إال حتت وطأة الضرورة      

جة الناس، حىت جرى العرف به، منعا للحرج، الذي بينت نصوص عديدة أن             القول بإباحته، إذا دفعت إليه حا     
  .الدين يأىب إيقاع الناس فيه

  .إن عقد املقاولة سيجد له ها هنا مكانا هاما، وفق ما تأصل فيما تقدم
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م لَ عقد املقاولة، وهو مبحوث يف الفقه اإلسالمي ضمن باب الس          االستصناع هو املرجعية األهم ملشروعية    
    يبتعد به عن             لَعند اجلمهور، فهم جيعلونه س ،ما، وجييزونه بشروط السلَم؛ غري أن احلنفية جيعلونه ذا شأن خاص

  .السلم، فهم يجيزونه، لكن، دون التزام منهم بشروط عقد السلم، إذ يكيفونه بطريقة أخرى، كما سيأيت
                                                 

  ).٢٦٢( نظرية الضرورة الشرعية، لوهبة الزحيلي، )١(
  ).٢٦٤(رعية، لوهبة الزحيلي،  نظرية الضرورة الش)٢(
  ).٢٦٦(نظرية الضرورة الشرعية، لوهبة الزحيلي، : ؛ وينظَر)٦/٩٦( بدائع الصنائع، للكاساين، )٣(



 ٢١٧

وألن املذهب الذي أجاز االستصناع هو مذهب احلنفية، كما سيأيت، حىت وصفهم أحد الباحثني بـأم                
؛ ألن ذلك كذلك، فإن معظم ما سيعتمد عليه البحث فيمـا            )١(مهندسو عقد االستصناع يف الفقه اإلسالمي     
  .يتعلق باالستصناع هو ما يقرره املذهب احلنفي

الستصناع لغة واصطالحا، ألجل الدخول يف بعض تفصيالته، كمسلك ال          ال بد من معرفة معىن ا     ولكن،  
  .بد منه لبحث املقاولة

�א�-�ع�א.ول �א��9�"�ع����1وא�ط��0: �

 صناع، ورجل صنيع، إذا كانـا        وامرأةٌ ؛وهو عمل الشيء صنعا   ((االستصناع لغةً عائد إىل األصل صنع،       
ما اصطنعته مـن    : والصنيعة((:  اللغة البن فارس، وفيه أيضا     ، كذا يف معجم مقاييس    )٢))(حاذقَني فيما يصنعانه  

ما يصنع من بئر وغريها     : صنعه أهله حبسن القيام عليه؛ واملصانع     : حسن السمت؛ وفرس صنيع   : خري؛ والتصنع 
  .)٣))(للسقي

لـشيء،  تطـوير ا  : أحدمها: إنه يظهر يل مما نقلْته عن ابن فارس يف معىن الصنع، أا تتضمن شيئني معا              
حتسني الشيء؛ ومن ها هنا فيما يبدو يل قيـل فـيمن   : والثاينبإضافة فيه، جتعله على غري حاله قبل الصناعة؛     

  .يتصنع، كأن يتصنع التدين وهو فاسق، وحنو ذلك: يتظاهر بغري ما حقيقته

، واستصنع ...اصطنع فالن خاتما، إذا سأل رجال أن يصنع له خاتما؛    : ويقال((: ويف كتاب لسان العرب   
؛ ومن هنـا    )٥))(طلب منه أن يصنعه له    : استصنع فالن كذا  ((: ، ويف املعجم الوسيط   )٤))(الشيء، دعا إىل صنعه   
  .طلب صنع الشيء، بتطويره، وحتسينه، وإضافة حال جديدة مل تكن عليه قبل الصناعة: يبدو االستصناع لغة

ناع، وإن اختلفت عبارات اللغويني عن عبارات       وهذا املعىن اللغوي، هو ذاته املعىن االصطالحي لالستص       
؛ وعرفتـه جملـة     )٦))(طلب العمل من الصانع يف شيء خاص، على وجه خمصوص         ((: الفقهاء؛ قال احلنفية هو   

وعرفه قدري باشا يف مرشد احلـريان       ؛  )٧))(عقد مقاولة مع أهل الصنعة، على أن يعمل شيئا        ((: األحكام بقوهلا 

                                                 

  ).٢/١٨٧(، ١٤عقد املقاولة، حقيقته، تكييفه، صوره؛ ع :  وصفهم بذلك الدكتور قطب مصطفى سانو يف حبثه)١(
  ).٣/٣١٣( معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )٢(
  ).٣/٣١٣( معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )٣(
  ).٤/٢٥٠٨( لسان العرب، البن منظور، )٤(
  ).٥٢٥( املعجم الوسيط، )٥(
  ).٥/٢٢٣(حاشية ابن عابدين، :  ينظر)٦(
  ).١٠٢(، ١٢٤ جملة األحكام العدلية، املادة )٧(



 ٢١٨

: وعرفه العالّمة الزرقا بقوله   ،  )١())يء خاص، على وجه خمصوص، مادته من الصانع       هو طلب عمل ش   ((: بقوله
هو عقد يشترى به يف احلال شيء مما يصنع صنعا، يلزم البائع بتقدميه مصنوعا مبواد من عنـده، بأوصـاف                    ((

  .)٢))(خمصوصة، وبثمن حمدد

أهـم خـصائص    : األول منهما : شمل أمرين غري أن هذا املعىن االصطالحي املذكور عند احلنفية، ال ي         
  ق بينه وبني    االستصناع اليت تفرعدم اشتراط تقدمي الثمن يف جملس العقد، ليفترق االستصناع ها           يلَم، وه الس 

ما كسعته ليشمل صور املقاولة يف عصرنا،       : والثاينهنا، عن السلم الذي جيب فيه دفع الثمن يف جملس العقد؛            
طلب ((: تطوير عقد االستصناع؛ ولذا، فأرى األصوب تعريف االستصناع بأنه        : فرع بعنوان  سِريد ترجيحه يف  

، وهذا التعريف هو وحده الذي يشمل  ))أو املستصنع  عمل شيء خاص، على وجه خمصوص، مادته من الصانع        
  .استصناعاصور املقاولة، فيجعل منها 
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هور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة يرون االستصناع الذي يصح هو سلَم، وذكروه أو ذكروا               مج
، )٣(تسليم الثمن يف جملس العقد:  له شروط السلَم، واليت من أمهّها ونشترطائل منه، غالبا يف باب السلَم، في      مس

، فإذا فُِقد هذا الـشرط، فَقَـد        )٤( ملا ليس عنده   وبعضهم نص على املنع من االستصناع حبجة أنه بيع اإلنسان         
 الـيت ذكروهـا، وال   االستصناع الذي هو عندهم من باب السلَم صحته، فلم جيز؛ إىل غري ذلك من الشروط 

  .يقتضي سياق البحث ِذكرها

ـ                  د وإمنا ذكرت هذا الشرط فحسب، ألنه جممل ما جتري عليه عقود االستصناع كلها، واليت منـها عق
ابـن  ؛ ورأى اإلمام     عند اجلمهور  املقاولة، فالثمن فيها ال يدفع يف جملس العقد، ولذا فيكون عقدا غري صحيح            

                                                 

  .)٧٤(، مرشد احلريان، لقدري باشا، )٤٦٢( املادة )١(
؛ وقال العالّمة الزرقا )٢٠(ستصناع ومدى أمهيته يف االستثمارات اإلسالمية املعاصرة، ملصطفى أمحد الزرقا،  عقد اال)٢(

 ،صنع بطريق التوصية((): ١/٤٥٦(يف املدخل الفقهي العاموهو شراء ما سي((.  
-٦/٥١٧(للحطاب املالكي، مواهب اجلليل، :  نص على هذا علماء املذاهب الثالثة سوى احلنفية، ينظر للمالكية)٣(
؛ ومها صرحيان يف احلديث عن االستصناع؛ وينظَر )٦/٥١٨(، والتاج واإلكليل، للمواق املالكي، امش املواهب، )٥١٨

املنهاج، للنووي، مع : للشافعية الذين يشترطون دفع الثمن يف جملس العقد ألجل مسائل من االستصناع ذكروها يف باب السلَم
، واية احملتاج، للرملي، )١٦-٣/١٥(، ومغين احملتاج، للشربيين، )٥/٢٧(حملتاج، البن حجر اهليتمي، حتفة ا: شروحه

  ). ٥/٩١(، واإلنصاف، للمرداوي، )٤/٢٤(الفروع، البن مفلح، : ، وينظر للحنابلة)٤/٢٠١(
ره يف أوائل كتاب البيع، عند ، ومل يذكره املرداوي احلنبلي يف بيع السلَم، بل ذك)٤/٢٨٧( اإلنصاف، للمرداوي، )٤(

  . اشتراط أن يكون املبيع معلوما ولو بالوصف



 ٢١٩

العقود املأمور  ((: ، وذلك من خالل األصل الذي أصله يف حمالّه بقوله إن          )١( رأي اجلمهور يف االستصناع    حزٍم
القرآن، فهو عقد باطـل     يف  صناع غري منصوص عليه     ، واسم االست  )٢))(بالوفاء ا منصوصة األمساء يف القرآن     

  .)٣( مع األئمة على وجوب القبض يف جملس العقدابن حزمعنده، وال يصح عنده دخولُه يف السلم، التفاق 

 مل يسموها استصناعا، بل جعلها بعضهم ذات شـبه بـالبيع             فعند املالكية صور لالستصناع    ومع ذلك، 
، الذي جـوز يف الـسلَم تعـيني         أشهبالكي، الذي أحلق األمر ِبرمِته بقول        امل الدسوقيواإلجارة، فقد ذكر    

وأنت إذا أمعنت النظر وجدتها هلا شبه بالسلَم نظرا للمعدوم يف ((: املصنوع منه وكذلك الصانع، قال الدسوقي
، وكأنه حني نفى أن )٤))(رةحال العقد، وهلا شبه بالبيع، نظرا للموجود، وليست من باب اجتماع البيع واإلجا           

: ، إذ قال فيمن اشترى املعمول منه، وعين عاملَه، قال         ابن رشد اجلد  تكون بيعا وإجارة، قصد بذلك الرد على        
، وقول ابن رشد جيعل لالستـصناع معـىن         )٥))(ليس هذا بسلٍَم وإمنا من باب البيع واإلجارة يف الشيء املبيع          ((

ة معا؛ غري أن ذلك كلّه مشروط بتقدمي رأس املال، على ما يظهر من سـياق                آخر، هو اجتماع البيع واإلجار    
  .تلك النقول

يبيح االستصناع، دون اشتراط شروط السلَم، خروجا       الذي  على كل حال، يبقى مذهب احلنفية وحده        
ما يف بقية   ، فهو يف القياس ممنوع عندهم، ك      )٦(منه عن موجب القياس ها هنا، وإيثارا منه ملوجب االستحسان         

إن عقد االستصناع يأخذ لنفـسه  ؛ )٧(املذاهب، ألنه بيع معدوم، وإمنا دفعهم إىل القول بإباحته تعامل الناس به        
من خالل مذهب احلنفية مسارا جديدا يف الفقه اإلسالمي املتطور بامتداد الزمن، املستجيب حلاجات النـاس،                

  .امللتزم باألصول
                                                 

: ، أنه مل جيد يف كتب الظاهرية شيئا امسه)١٢٣( ذكر الدكتور كاسب عبد الكرمي البدران يف كتابه عقد االستصناع، )١(
ن االستصناع عندهم غري جائز، حبكم قوهلم استصناع، ال من قريب، وال من بعيد فيما اطّلع عليه؛ لكنه ذكر أنه ميكن القول إ

يف أن األصل يف العقود هو احلظر، إال ما ورد به النص؛ وكذا ألم ال يأخذون بالقياس؛ والذي أراه أن ما ذكرته أعاله كفاية 
عقود، ومضى يف الداللة على أم مينعون االستصناع، مع صحة ما ذكره البدران من االستناد على موقف الظاهرية من ال

  .، من هذا البحث)٧٧(، و)٧٣(احلديث فيه يف املبحث الثالث من الفصل األول، 
  ).٨/٢٢٧( احمللّى، البن حزم، )٢(
  ).٩/٢٨( احمللّى، البن حزم، )٣(
  ).٣/٢١٦( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، )٤(
  ).٦/٥١٩(اجلليل،  التاج واإلكليل ملختصر خليل، حملمد بن يوسف املواق، امش مواهب )٥(
، )٦/٩٦(بدائع الصنائع، للكاساين، :  نص احلنفية على أنه غري جائز يف القياس، وأم إمنا أباحوه استحسانا، ينظَر)٦(

  ).٤/٣٢(، والعناية، للبابريت، )٧/١٠٧(، وفتح القدير، البن اهلمام، )٣/١٠٣٠(واهلداية، 
  ).١/٣٥٨(حلكّام، لعلي حيدر، درر ا: ؛ وينظر)٥/٨٨( حاشية ابن عابدين، )٧(



 ٢٢٠
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  : فيما يلياللحنفية الذين أجازوا االستصناع أدلّة عديدة، أفصله

إنا : ( اصطنع خامتا فقال   �فقد صح أنه    :  وصحابته ����وقوع االستصناع من الرسول     : الدليل األول 
 �؛ ويف بعض الروايات أن الصحابة ملا رأوه         )١()قد اصطنعنا خامتا، ونقشنا فيه نقشا، فال ينقشن أحد عليه         

 اصطنع خامتا، وهي تتفق مع هـذه        �اصطنع لنفسه خامتا، قاموا، فاصطنعوا هم أيضا؛ وورد يف روايات أنه            
، )اصـطنع : (اتخذ خامتا، بدل اصـطنع، غـري أنـه ورد يف روايـة            : الرواية؛ غري أنه ورد يف بعضها لفظ      

  .الصحيحني وغريمها، زيادة معىن، يفيد أنه اختذه بعد اصطناعه له؛ وكل ذلك ورد يف )واصطنعنا(

أن مري غالمك النجار يعملْ يل أعوادا أجلـس  : ( بعث إىل امرأٍة�رسول  الويف صحيح البخاري أن     
ري عبدِك،  : ( أرسل إىل امرأة من املهاجرين، وكان هلا غالم جنار، قال هلا           �، وفيه أيضا أن النيب      )٢()عليهنم

 فقطع من الطَّرفاء، فصنع له منربا، فلما قضاه، أرسـلت إىل            ، فأمرت عبدها، فذهب   )فليعمل لنا أعواد املنرب   
  .)٣(، فوضعه حيث ترون�، فجاؤوا به، فاحتمله النيب )أرسلي به إيل: (� إنه قد قضاه، قال �النيب 

 مل يصنع املنرب واخلامت بيده، ومل يصنع الصحابة �إن هذين احلديثني نص يف مسألة االستصناع، ذلك أنه   
 مل يكن صانعا، وأغلب الصحابة مل يكونوا كذلك صـانعي خـواتيم؛         �بأيديهم أيضا، فالرسول    خواتيمهم  
: ة صنعها هلم صانع له فيها اختصاص، وهذا دليل على مشروعية عقد االستصناع، قال السرخـسي               فبالضرور

  .)٤))(فإذا ثبت هذا، يترك كل قياس يف مقابلته((

، إذ مل ينقل شيء     � االستصناع بغري شروط السلَم يف عهده        وقوع: إن كل ما تقدم يقتضي شيئا واحدا      
من شروط السلم فيما وقع من ذلك االستصناع، غري أن هذا الذي وقع، ليس هو الصيغة الصحيحة الوحيدة                  
اليت ال يصح وقوع غريها، من إمكان تصحيح االستصناع بتقدمي مادة الصنع من املستصِنع، على ما سيأيت من                  

  .تطوير عقد االستصناعاقتراحي ب

                                                 

، ومسلم، )٥٨٧٦: ، ح٤/٧٨(، واحلديث رواه البخاري، )١١٩٢٨: ، ح١٠/٣٢٣( هذا لفظ أمحد يف مسنده، )١(
  .، وغريهم)٤٢١٨: ، ح٤/٦٤(، وأبو داود، )٢٠٩١: ، ح٧/١٩٦(

اتخذ خامتا (رواية مسلم أنه ويف بعض الروايات أنه اختذه مث طرحه، ويبدو أنه عاد فطرحه، ألجل أنه ذهب، إذ ورد يف 
  ).من ذهب، مث ألقاه، مث اختذ خامتا من وِرق

  ).٤٤٨: ، ح١/١٢٦( البخاري، )٢(
  ).٢٥٦٩: ، ح٢/٢١٢( البخاري، )٣(
  ).١٢/١٣٩( املبسوط، للسرخسي، )٤(



 ٢٢١

أجاز احلنفية االستصناع استحسانا، إلمجاع الناس عليه، بتعاملهم به مـن غـري       : إلمجاعا: الدليل الثاين 
، ويف تبيني احلقائق مـن      )٢))(وتعامل الناس من غري نكري، أصل من األصول كبري        ((: ، يقول السرخسي  )١(نكري

 االستصناع الذي خرج عن نطاق القياس، يصبح صـحيحا          ، وإن )٣))(وهو من أقوى احلجج   ((: كتب احلنفية 
  .؛ فبالعرف والتعامل يترك القياس عندهم، وهذا من هذه الشاكلة)٤(مبوافقته لإلمجاع

ويظهر يل أم رأوا أن ما ميكن وقوعه من منازعات لكونه عقدا على معدوم، قد زال، بـسبب حتديـد           
 ضبط به الشرع عقد السلَم؛ وبسبب خيار الرؤية الذي يثبت           املصنوع بالصفة والقدر وما إىل ذلك، أخذا مما       

للمستصِنع، حينما يرى املصنوع، أخذا بأصل عندهم، يقرر جواز بيع ما مل يره اإلنسان، جاعلني له خيـارا                  
  .)٥(لرده إذا رآه، وهو املعروف خبيار الرؤية

نفية على صحة االستصناع أيضا،      واستدلّ احل  :عودة االستصناع إىل عقود جائزة أصال     : الدليل الثالث 
الـسلَم واإلجـارة؛ قـال      : بأنه يشتمل على عقدين كلّ منهما جائز، أي أن فيه معىن عقدين جائزين، مها             

ألن السلَم عقد على مبيع يف الذمة، واستئجار الصناع يشترط فيه العمل، وما اشتمل على عقدين                ((: الكاساين
  .)٧(اسيأيت تقرير القول فيهالعقود املركّبة اليت  وهو يطرق باب حبث ،)٦))(جائزين كان جائزا

 نص احلنفية على احلاجة إىل االستصناع، فـذكروا أن احلاجـة            :احلاجة إىل االستصناع  : الدليل الرابع 
ألن اإلنسان قد حيتاج إىل خف، أو نعل من جنس خمصوص،           ((: تدعو إليه؛ وصور الكاساين تلك احلاجة بقوله      

ونوع خمصوص، على قدر خمصوص وصفة خمصوصة، وقلّما يتفق وجوده مصنوعا، فيحتاج إىل أن يستـصنع،                
  .والشرع نفى احلرج عن نفسه: ، أي)٨))(فلو مل جيز، لوقع الناس يف احلرج

                                                 

اع املقصود ها هنا هو  نص احلنفية أنه غري جائز قياسا، وأم أباحوه استحسانا، إلمجاع الناس عليه دون نكري، واإلمج)١(
، وفتح )٣/١٠٣٠(، واهلداية، )٦/٩٦(، بدائع الصنائع، للكاساين، )١٢/١٣٨(املبسوط، للسرخسي، : اإلمجاع العملي؛ ينظَر
  ).٥/٨٨(حاشية ابن عابدين، : ؛ وينظَر كذلك)٤/٣٢(، والعناية، للبابريت، )٧/١٠٧(القدير، البن اهلمام، 

  ).١٢/١٣٨( املبسوط، للسرخسي، )٢(
  ).٤/٥٢٦( تبيني احلقائق، للزيلعي، )٣(
  ).٦/٩٦( بدائع الصنائع، للكاساين، )٤(
من اشترى شيئا ومل يره، كان له اخليار إىل أن يراه؛ فإذا رآه، إن شاء قِبله، وإن شاء (( من الّة أن ٣٢٠ يف املادة )٥(

  .حق ملن اشترى شيئا مل يره باختيارفسخ البيع أو قبوله إذا رآه،ومفهومه أن يكون ))خيار الرؤية: فسخ البيع، ويقال هلذا اخليار
  ).٦/٩٧( بدائع الصنائع، للكاساين، )٦(
  .، من هذا البحث)٢٤١-٢٣٩: ( ينظَر)٧(
، )٤/٥٢٧(الزيلعي يف تبيني احلقائق، : ، ونص على أن احلاجة تدعو إليه أيضا)٦/٩٦( بدائع الصنائع، للكاساين، )٨(
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، وإمنا غلـب  )١(أدلّة على منع االستصناع مل أجد فيما اطّلعت عليه من كتب املذاهب الثالثة غري احلنفية            
اشتراط شروط السلَم فيما يباع يف الذمة؛ ولذا، فال ميكن ذكر ما يفترض أم              : على كالم من تكلّم فيه منهم     

نصوا على أنه دليل هلم على منع االستصناع، غري ما قرروه من األصل املمنوع والذي استثين منه الـسلَم، أي              
نسان ما ليس عنده، فيكون اإلشكال يف االستصناع أنه سلَم انتقصت منه شـروط إباحتـه،   أصل منع بيع اإل 

فيبقى االستصناع عندهم على أصل منع بيع اإلنسان ما ليس عنده، إذ مل يستثن منه كما استثين السلَم؛ ففـي    
، )٢))( على غري وجه السلَم    أنه ال يصح استصناع سلعة، ألنه باع ما ليس عنده         ..((: اإلنصاف املرداوي احلنبلي  

وهذا استدالل من املرداوي ملنع جواز االستصناع؛ وكذا استدلّ به بعض احلنفية أنفسهم، ممـن قـالوا مينـع       
ومن مانعي االستصناع من اعتربه من باب بيع الدين بالدين، وهو منهي            ؛  )٣(االستصناع، حبجة أنه بيع املعدوم    
فإن ضرب لرأس املال أجال     ((: ي يف سياق حديثه عن استصناع سيف أو سرجٍ        عنه، قال العالّمة حطّاب املالك    
  .، وهو منطبق حسب أصحاب هذا الرأي منهم، على االستصناع)٤())بعيدا، مل يجز، وصار دينا بدين

   :مهاإذن، من النصني السابقني عند املالكية واحلنابلة، تبدو أدلّة منع االستصناع حمصورة يف دليلني اثنني، 

 وقد ورد النهي عن بيع اإلنسان ما : على غري وجه السلَمإنه من باب بيع ما ليس عند اإلنسان    : األول
ال تبع ما ليس : ( يف احلديث الصحيح�، من أشهرها قوله �ليس عنده يف أحاديث صحيحة عن رسول اهللا     

  .)١(؛ ومثة نصوص أخرى بنفس املعىن)٥()عندك
                                                                                                                                                         

  ).٩٩(، وعقد االستصناع، لكاسب بن عبد الكرمي البدران، )٢٦٦(ة الضرورة الشرعية، لوهبة الزحيلي، نظري: وينظَر
أدلة : ، حتت عنوان)١٠٣(عقد االستصناع، :  ذكر الدكتور كاسب بن عبد الكرمي البدران يف دراسته الطويلة املسماة)١(

 ما استند عليه زفَر، صاحب أيب حنيفة، من عدم أخذه باالستحسان، املانعني، أن كل ما ميكن أن يقال عن أدلة املانعني له، هو
وهذا يف احلقيقة قصور يف البحث؛ ومل يذكر الدكتور سعود الثبييت شيئا من أدلّة املانعني مسندة إىل مصادرهم، وإمنا ذكر 

؛ وهو أيضا )٤٢-٤١(، لسعود الثبييت، االستصناع: الدليلني اآلتيني أعاله استدالال هلم، دون أن يصرح أا أدلّتهم؛ ينظَر
قصور يف البحث واالستقصاء؛ وكذا مل يذكر أدلّة املانعني إطالقا، ال من مصادرهم وال استدالال هلم، الباحث أمحد شحدة 

  .، وذلك رغم ذكره أدلة احلنفية يف جوازه)٤٣-٣٦(عقد االستصناع، : العيايدة، يف أطروحته
  . ، وقد نقله عن القاضي وأصحابه)٤/٢٨٧( اإلنصاف، للمرداوي، )٢(
  ).٦/١٨٥(البحر الرائق، البن جنيم، :  هو قول زفر من احلنفية، ينظَر)٣(
، عن فقدان شرط )٣/٤(، وحتدث اخلطيب الشربيين يف مغين احملتاج، )٦/٥١٨( مواهب اجلليل، للحطاب الرعيين، )٤(

  . مبعىن بيع الدين بالدينتسليم رأس املال يف الس يف عقد السلم، بأنه يكون
، وابن )١٢٣٢: ، ح٣/٥٢٥(، والترمذي، )٤٦٢٧(، ٧/٣٣٤(، والنسائي، )٣٥٠٣: ، ح٣/٢٦٧( أبو داود، )٥(
  ).٥/١٣٢(؛ وصححه األلباين يف اإلرواء، )٢١٨٧: ، ح٣/٣٠(ماجه، 
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النـهي   من � ولعلّه أكثر ما يعترض االستصناع، ودليلُه ما ورد عن الرسول           :ينأنه بيع دين بد   : الثاين
، وإن قيل إنه حديث ضعيف، فال يحتج به؛ فإنّ ضعف إسناده جِبر بعمـل أهـل   )٢(عن بيع الكالئ بالكالئ   

ذا يعين أن النـهي  ، وه)٤))(إمنا هو إمجاع((: ، ونقل ابن قدامة عن اإلمام أمحد قوله )٣(، وبإمجاعهم عليه  العلم به 
ث ضـعيف، بعـد     عن الكالئ بالكالئ معمول به عند العلماء ومتلقّى بالقبول، فال يضر املنع وروده يف حدي              

، هو النهي عـن بيـع الـدين          على حسب قول املانعني    واملعىن العام للحديث واإلمجاع   انعقاد اإلمجاع عليه؛    
الستصناع من تلك الصور اليت تقع حتت معىن بيع الدين بالـدين، إذ             ، وإن ا  )٥(بالدين، أو بيع النسيئة بالنسيئة    

  . دين بدين، على ما يراه املانعونالبدالن مؤجالن، فهما نسيئة، أي
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 للخواتيم بأم قد يكونون قدموا مادة � وصحابته �مناقشة استدالل احلنفية باستصناع الرسول     : أوال
أن هذا بعيد، إذ لو وقع، لنِقل إلينا لكثرته بكثرة الـصحابة            : واجلوابمل، فيكون استئجارا ال استصناعا؛      الع

  .)٦(أصحاب اخلوامت املصطنعة أيامها

                                                                                                                                                         

 القواعد والضوابط الفقهية ألحكام : اختلف يف معىن بيع ما ليس عند اإلنسان، وتراه حمررا منضبطا مفصال يف كتاب)١(
ما هو ((): ١٥٢(، واختصر معناه بقوله يف املرجع نفسه، )١٥٥-١٤٩(املبيع يف الشريعة اإلسالمية، لعبد ايد عبد اهللا دية، 
  .))موصوف يف الذمة، مما ال ميلكُه، وال يقدر على تسليمه

كلُّ شيء ليس مبضمون عليه، مثل أن يشتري سلعة، فيبيعها : كويدخل يف ذل((): ٣/١٢٠(وقال اخلطايب يف معامل السنن، 
  ).٤٩٢-٤/٤٩٠(حتفة األحوذي، للمباركفوري، : ؛ وينظَر))..قبل أن يقبضها

، ومستدرك احلاكم، )١٠٥٣٦: ، ح٥/٤٧٤(، وسنن البيهقي، )٣٠٤٢-٣٠٤١: ، ح٣/٦٠( سنن الدرقطين، )٢(
، وذكر أن رجال إسناده كلهم ثقات )٥/٢٢٠(ضعفه األلباين يف اإلرواء، : ، وصححه احلاكم، وأقره الذهيب، لكن)٢/٥٧(

مشهورون، غري أن علّته يف اخللط بإدخال راٍو ثقة هو موسى بن عقبة، مكان راٍو متروك، هو موسى بن عبيدة الزبيدي، كما 
ا الذي فيه هو الراوي املتروك، وكذا نقله األلباين عن البيهقي، وذكر إسناده احلقيقي عن الطحاوي وابن عدي، وغريمها، وإمن

اإلرواء، لأللباين، : نقل األلباين أن راويه هو ابن عبيدة وليس ابن عقبة، عن احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري؛ ينظَر
، وهو ))موسى هذا هو ابن عبيدة((): ٥/٤٧٤(؛ والصواب قول األلباين يف تضعيفه، قال البيهقي يف سننه، )٢٢٢-٥/٢٢٠(

  .تأكيد على االختالط يف اسم أحد رواته، إذ ليس هو موسى بن عقبة، الثقة واحلافظ الكبري
  ).٤/١٧٢( املغين، البن قدامة، ، كما يف)) ال جيوزبالدينأمجع أهل العلم على أن بيع الدين ((: ابن املنذرقال  )٣(
تقي الدين السبكي، يف تكملة اموع، : ، ونقل اإلمجاع عليه عن أمحد أيضا)٤/١٧٢( املغين، البن قدامة، )٤(
  ).١٠/٦٠(، والشوكاين يف نيل األوطار، )١٠/١٠٦(

  ).١٠/٦٠(، ونيل األوطار، للشوكاين، )٤/١٩٤(النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، :  ينظَر)٥(
  ).٣٤(لعيايدة، ، وعقد االستصناع، ألمحد شحدة ا)٥٥-٥٤( االستصناع، لسعود بن مسعد الثبييت، )٦(
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أضيف أمرا آخر يف اجلواب أخرج به عن االستصناع احلنفي، أي بصورته اليت يبيحها احلنفية، وهي أنه                 و
دة العمل، أو قدمها الصانع، فاألمر سيان، ذلك أن األمر على كال احلالَني              وصحابته ما  �سواء قدم الرسول    

يفيد فائدة أخرى، سيأيت حبثها، وهي أنه ال يشترط يف االستصناع تقدمي املستصِنع ملادة العمل، فاالستـصناع                 
  .عيةآٍت لغة من طلب الصنع، والعرف أقدر على حتديد صوره، بشرط انضباطها بضوابط العقود الشر

 � وصـحابته   �، بأنـه    � الصحابة �كلّ من النيب    ونوقش استدالل احلنفية أيضا باستصناع      : ثانيا
أنه لو وقع، لنِقل، لكثرة     : واجلواب! ما، وليس استصناعا حنفيا   دفعوا الثمن كامال يف جملس العقد، فيكون سلَ       

 الثمن يف جملس العقد هـو       �دفع الرسول   ؛ ولكنين أضيف أنه سواٌء أ     )١(من استصنعوا اخلوامت يف تلك الواقعة     
 أو عدم وقوعه، هو أن كال األمرين جائز، إذ ال مـانع              الدفع ، فإن فائدة وقوع   دفعواوصحابته الكرام، أم مل ي    

شرعا منه؛ مث يبعد أن يكون الصانع صنع هلم خوامتهم جمانا بال مقابل، مما يعين أنه أخذ األجر، دون أن تنقل                     
  .، إذ مل يكن ضروريا، الستواء األمرينكيفيته أو وقته

وميكن مناقشة االستدالل باحلديث الذي ينهى اإلنسان أن يبيع ما ليس عنده على منع االستصناع،               : ثالثا
 ِبرمته، اه، وبعض العلماء يرجعون أمره إىل قاعدة أخرى يرجع إليها معن)٢(بأن معىن هذا احلديث مما اختلف فيه

، ذلك أن بيع املعدوم ذاته مما مسحت به الشريعة عند احلاجة، فال يكون داخـال يف                 الغررأال وهي قاعدة منع     
والشريعة استقرت على أن ما يحتاج إىل بيعه، جيوز         ((: ؛ قال اإلمام ابن تيمية    معىن النهي عن بيع ما ليس عنده      

دوم ألجل أنه معدوم، ألا أباحت      املعبيع  فالشريعة على كالم ابن تيمية ال متنع        ؛  )٣))(بيعه، وإن كان معدوما   
فليس يف  ((: والبن تيمية نص آخر يف املوضوع، ميكن أن يكون أكثر تفصيال فيه، قال            بيع بعض ما هو معدوم؛      

، بل وال عن أحد من الصحابة، أن بيع املعدوم ال جيوز، ال لفظ عـام، وال                 �كتاب اهللا وال يف سنة رسوله       
عن بيع بعض األشياء اليت هي معدومة، كما فيه النهي عن بيع بعض األشياء اليت هي         معىن عام؛ وإمنا فيه النهي      

ما ال يقدر على تسليمه، بل      :  أنه ى عن بيع الغرِر، والغرر      �موجودة، بل الذي ثبت يف الصحيح عن النيب         
 فقد حيمل، وقد ال     ، كما إذا باع ما حيمل هذا احليوان، أو ما حيمل هذا البستان،            ...قد حيصل وقد ال حيصل،    

، بل الشارع صحح بيع املعدوم يف بعض املواضـع،          ...حيمل، وإذا محل، فاحملمول ال يعرف قدره وال وصفُه؛        
                   ،حىت يشتد ى عن بيع احلبى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحه، و فيدلّ  ...فإنه ثبت عنه من غري وجه أنه ،

لى البقاء إىل كمال الصالح، وهذا مذهب مجهـور العلمـاء،           على أنه جوزه بعد ظهور الصالح، أن يبيعه ع        
                                                 

  ).٣٤(، وعقد االستصناع، ألمحد شحدة العيايدة، )٥٤( االستصناع، لسعود بن مسعد الثبييت، )١(
حبوث يف فقه املعامالت :  استعرض الدكتور علي حميي الدين القره داغي أقوال العلماء يف معىن هذا احلديث، يف كتابه)٢(

  ).٧٤-٧١(املالية املعاصرة، 
  ).٢٩/٢٧٨(اوى، البن تيمية،  جمموعة الفت)٣(



 ٢٢٥

وجـود  املانعة من بيع غري املوجود، تكمن يف        ؛ إن هذا يعين أن املشكلة       )١))(كمالك والشافعي وأمحد وغريهم   
الغرر فيه، فإذا انتفى الغرر، فال مشكلة؛ وألن عقد االستصناع يكون منضبطا بالوصف املانع مـن اجلهالـة                  

فاالستصناع ال يدخل يف النهي عن بيع اإلنسان ما ليس عنده، ألنه مـرتبط               عما مينع منه؛     نه خيرج والغرر، فإ 
؛ وهذا قريـب ممـا      )٢(مبوصوف يف الذمة، وليس معدوما من كل وجه، ألنه موجود يف الذمة، وصفا وتقديرا             

رب فيه املعدوم موجودا، وهو كثري      وحني لزم جوازه، عِلمنا أن الشارع اعت      ((: ذكره احلنفية، فهذا ابن جنيم يقول     
؛ وهو تأصيل استفاده احلنفية من أصل جوازه رغم كونه معدوما، وكذا استفادوه من نظائر يف                )٣))(يف الشرع 

واملعدوم قد يعترب موجودا حكمـا      ((: ؛ ويف تبينب احلقائق   )٤(ملعدوم يف حكم املوجود   االفقه، اعترب الشرع فيها     
  .)٥))(، وقد جيوز بيع املعدوم للحاجة...حلاجة هنا،، وقد حتقّقت ا...للحاجة،

أما استدالل من استدلّ على منع االستصناع بأنه من باب بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه، فإن                 : رابعا
لمناقشة، ذلك أن ضعفه جرب باإلمجاع      لال يصلح   منع االستالل به بسبب ضعفه      ؛ لكن   )٦(هذا احلديث ضعيف  
يع الدين بالدين ممنـوع     ؛ مما يعين أن ب    �الدين ممنوع شرعا، كما تقدم نقلُه عن اإلمام أمحد          على أن الدين ب   

فيبقى أن اجلواب الصحيح عائد إىل خطأ ترتيل اإلمجاع على صورة بعينها ودون غريها مـن تلـك                  إمجاعا؛  
مجاع على صورة منـها     ل هذا اإل  الصور اليت تندرج حتت بيع الدين بالدين، فصوره متعدده، وال ينبغي أن يرتّ            

إذن، فترتيل النـهي    معني عن الصورة اليت يقصدوا؛      دون غريها إال بدليل، واملطلوب يف هذه احلالة سؤال ا         
  عن بيع الد مع عليه غري واضح االنطباق على العديد من صور التعامل، فقد ذُِكر ل             ين بالدلكـالئ  بيـع ا  ين ا

  :، وأكتفي بذكر الصورتني التاليتني)٧(ن تفسري احلديث وكذا اإلمجاع على وفقهابالكالئ صور عديدة، ميك

 يكون البدالن فيه نسيئة، ويكونان ناشئني معا، أي أال يكـون أحـد              أنه ي عن بيعٍ   : الصورة األوىل 
: الكية بقـوهلم   اآلخر؛ وهذا معىن ما ذكره امل      ، البدلَ البدلني دينا قدميا ألحدمها على اآلخر، ليأخذ به، نسيئةً        

ابتداء : بيع شيء يف ذمة بشيء يف ذمة أخرى غري سابق تقرر أحدمها على اآلخر، وهو معىن قوهلم                : وحقيقته((

                                                 

  ).٣١٠-٢٠/٣٠٩( جمموعة الفتاوى، البن تيمية، )١(
  ).٨٣( حبوث يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، لعلي حميي الدين القره داغي، )٢(
  ). ٦/١٨٦( البحر الرائق، البن جنيم، )٣(
طهارة صاحب العذر، وتسمية الذابح إذا وهو كثري يف الشرع، ك((): ٦/١٨٤( قال ابن جنيم يف البحر الرائق، )٤(
  ). ٤/٥٢٧(تبيني احلقائق، للزيلعي، : ، وينظَر))، وقراءة املأموم...نسيها،
  ). ٤/٥٢٧( تبيني احلقائق، للزيلعي، )٥(
  .، من هذا البحث)٢٢٣: ( ينظَر تفصيل القول فيه)٦(
  ).٢٣-١٤(بيع الكالئ بالكالئ، : ك يف حبثه ذكر الدكتور نزيه محاد صورا مخسا لبيع الكالئ بالكالئ، وذل)٧(



 ٢٢٦

أن يشتري أحدمها من اآلخر سلعة، ويكون الثمن والسلعة معا نسيئة، فـال يـتم               : ، ومثالُه )١))(الدين بالدين 
أن يشتري الرجل شيئا إىل أجل، فإذا حلّ األجل مل          ((هي  : رة الثانية الصوتقابض أي منهما يف جملس العقد؛       

كـأل  : بعنيه إىل أجل آخر، بزيادة شيء، فيبيعه منه، وال جيري بينهما تقابض، يقال            : جيد ما يقضي به، فيقول    
  .)٣(نفسخ الدين يف الدي: ؛ وهي تشبه ما يسميه املالكية)٢))(الدين كُلوءاً، فهو كالئ، إذا تأخر

 هـذا   لكن،  )٤(�الدين بالدين، وكفاها أن ناقلها اإلمام أمحد        بيع  وتقدم نقل اإلمجاع على عدم جواز       
شيء، وترتيل ما أُِمجع عليه على صورة دون غريها، شيء آخر؛ وأذكر ها هنا مثاال لتعامٍل وصف بأنه مـن                    

 أن من سواه مل يصفوه به، فهو عندهم غـري           باب الدين بالدين، فهو ممنوع عند من وصفه ذا الوصف، غري          
ممنوع، ليتبني أن مسألة اإلمجاع ها هنا ِبرمتها ال تعدو أن تكون ترتيال لإلمجاع املتفق عليه، على صور ختتلف                   

  ..األنظار فيها

املسألة هنا هي ما ذكره ابن قدامة من عدم جواز االصطراف يف الذّمة، بأن يكون ألحدمها على اآلخـر            
انري، ويكون لآلخر على األول دراهم، فاصطرفا مبا يف ذمتهما، فقد حكى ابن قدامة منـع جـوازه عـن                    دن

الشافعي وأمحد رضي اهللا عنهما، ونقل عن مالك وأيب حنيفة رضي اهللا عنهما القول جبوازه، قال ابن قدامـة                   
، مث ذكر ابن قدامة قول اإلمام أمحـد         )٥)()ولنا أنه بيع ديٍن بدين، وال جيوز ذلك باإلمجاع        ((: مستدالّ على املنع  
  . سابقةاملذكور يف فقرة

الدين بالدين، على مسألة خالفية ظاهرة اخلالف، فكيـف         بيع  إن ابن قدامة نزل اإلمجاع الصحيح مبنع        
ين، أما  الدين بالد بيع  تكون هذه املسألة اخلالفية حملّ إمجاع مع ذلك اخلالف؟ اإلمجاع الواقع إمنا هو على منع                

مث إن تقي الدين السبكي ذكر أن       لنفسها عن مظلّة حتت ذلك اإلمجاع؛       ، فهي اليت تبحث      من صوره  صورة ما 
، رغم ما سأنقله عنه     )٦( على حملّ واحد   هاإلمجاع على منع بيع الدين بالدين، ال ميكن التمسك به، لعدم توارد           

 هذا كلّه مينع التمسك مبثل هذا اإلمجـاع، إال علـى            بعد قليل من ترتيل اإلمجاع على صورة دون غريها؛ إن         
  .اعتباره مثل امل الذي حيتاج إىل بيان

                                                 

  ).٦/٢٣٢( التاج واإلكليل ملختصر خليل، حملمد بن يوسف املواق، امش مواهب اجلليل، حلطاب، )١(
  ).٤/١٩٤( النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، )٢(
 خليل، حملمد بن يوسف املواق، امش مواهب التاج واإلكليل ملختصر:  يف فسخ الدين يف الدين عند املالكية ينظَر)٣(

  ).٦/٢٣٢(اجلليل، حلطاب، 
  .))وناهيك بنقل أمحد اإلمجاع((): ١٠/١٠٦( قال تقي الدين السبكي يف تكملة اموع، )٤(
  ).٤/١٧٢( املغين، البن قدامة، )٥(
  ).١٠/١٠٦( اموع، تكملة تقي الدين السبكي، )٦(



 ٢٢٧

الدين بالدين، غري أن ترتيل هذا اإلمجاع على صـورة          بيع  إن اإلمجاع وقع فعال على منع       : أريد أن أقول  
شرعا، فال تصح دعوى اإلمجـاع إذن   من الصور، هو ما حيتاج إىل دليل إلدخاله يف بيع الدين بالدين املمنوع              

خاصةً بيع الدين بالدين؛ على منع ما تقع حتته صورة االستصناع، حبجة أنه بيع دين بدين، أي حبجة أنه صورة           
أنه نقل أن مثة صورة وصفت بأا هي اليت وقع اإلمجاع على دخوهلا دون غريها يف النهي عن بيـع الـدين                      

هو أن يكون للرجل على     ((: السبكي يف تكملته موع النووي؛ قال اإلمام        دين السبكي تقي ال بالدين، نقلها   
الرجل دين، فيجعله عليه يف دين آخر، خمالف له يف الصفة أو القدر، فهذا هو الذي وقع اإلمجاع على امتناعه،               

 الصورة الثانية من صور بيع الـدين      ، وهذا يف احلقيقة منطبق على     )١))(وهو يف احلقيقة بيع دين مبا يصري به دينا        
  .بالدين، وهي املذكورة قبل فقرات

ولعلّ املتأمل يف الصورة األوىل، يراها بعيدة عن النهي، فليس فيها من معاين النهي الشرعية شيء، فهـي                  
الل بـه علـى     معاملة ببدلَني مها يف الذّمة، وليس من دليل على منعها إال اإلمجاع املتنازع يف صوره، فاالستد               

منعها، استدالل بالشيء على ذاته، أي االستدالل باإلمجاع على أن معناه كذا وكذا، وهو ما حيتاج إىل دليل،                  
ألن احلاجة ها هنا تقتضي السؤال عن معىن الدين بالدين، وال إمجاع على معناه، فِلم النـهي إذن، وهـو ال                     

  يدخل يف املنهيات؟

رب أن يقال إن اإلمجاع ينطبق عليها، وقد نقله السبكي خمصصا إياها بذلك             لذا، فالصورة الثانية هي األق    
اإلمجاع، ذلك أن فيها زيادة فيما هو يف إحدى الذمتني يف مقابل التأجيل، وهو مفهوم النسيئة املنـهي عنـه                    

  .شرعا

�א�-�ع�א���دس :A:א��א �א�ول� �

 ة تكفي له، ورغم أن األدلّة املبيحة له أيضا حملَّتبني من املناقشة أن املنع من االستصناع ال يستند على أدلّ
نقاش قد مضى ذكره، إال أنه نقاش ال يخرجه إىل حد املنع، فال بد من العودة باملسألة إىل أصوهلا، واليت مـن                    

رفع احلرج يف الشريعة، واستجابة الشرع حلاجات الناس، وكون األصل يف العقود اإلباحة، ما مل يـرد                 : أمهها
  . )٢(املنع، على ما تقرر يف أثناء هذا البحثدليل 

وحول املناقشة املتقدمة، فلقد رأيت بعض فقهاء العصر، كالدكتور نزيه محاد، وهو ممن مالوا إىل منـع                 
الصورة األوىل من صور بيع الدين بالدين، واملذكورة سابقا، واليت يدخل فيها االستصناع ال حمالة؛ كما يظهر                 

                                                 

؛ هذا، وقال الدكتور رفيق يونس املصري يف اجلامع يف أصول الربا، )١٠/١٠٦(ن السبكي،  اموع، تكملة تقي الدي)١(
  .، ويف كالم السبكي رد عليه))لكن إمجاعهم مل يقع على معناه((): ٣٤٤(

  .، وما بعدها من هذا البحث)٧٧-٧٦: ( ينظَر)٢(



 ٢٢٨

؛ رأيته رغم ميله املشار إليه أورد تـساؤال         )١(ه هلا، إذ مل يتعقّبها بشيء يثري يف وجهها شكّا ما          من سياق عرض  
هل ميكن لبيع الكالئ بالكالئ، أي على حسب الصورة األوىل املمنوعة يف رأيه، أن يكون حملّ ضرورة                 : مفاده

 غريها، أن بيع الكالئ بالكـالئ       حىت يحكم بإباحته، أي ألجل تلك الضرورة؟ فذكر عن تلك الصورة ودون           
يعترب يف أيامنا احلاضرة من احلاجة اخلاصة لطائفة التجار وأهل الصناعة، لضمان تصريف بـضائعهم،     ((حسبها  

ولتأمني املواد األولية لصناعام بسعر معلوم قبل وقت كاٍف؛ وطائفِة املقاولني يف عقود االستصناع، لتعـذّر                
ورة؛ وعلى ذلك، فال يكون هناك مانع شرعي من القول بإباحته، استثناًء، لـداعي              إقامتها على غري تلك الص    

  .)٢))(احلاجة اخلاصة

إن الدكتور نزيه محاد، أدخل الصورة املذكورة يف املنع، اتباعا منه ملذاهب كثري من العلماء، مثّ كر على                  
 الدليل املوِهم للمنع، سـيكون ذا اعتبـار،         إن إباحتها للحاجة رغم   : وأقول! املنع باإلباحة حتت وطأة احلاجة    

  ! عندما يثبت دليل املنع؛ وقد مضى ما فيه

أريد من كالمي هذا أن أضيف إىل أدلّة ترجيح القول جبواز االستصناع، كونه حاجةً ال بد منها للتطور                  
صور النهي عن بيع    االقتصادي، أدت ببعض مانعيه إىل إباحته ألجل تلك احلاجة، رغم إدخاهلم أصل معناه يف               

الدين بالدين؛ هذا عندما يثبت أنه داخل يف املنع الشرعي، أما وقد تبني أنه مل يثبت، فليس مـن حاجـة إىل                      
  .، فهو مباح من النصوص أو األصول والقواعداللجوء إىل تلك احلاجة، ألن االستصناع ملّا مل جيد مانعا

        يف إباحة بيع الد ين حسب تلك الصورة    ومع ذلك، فثمة دليلٌ نصجابر بن عبد ، وارد يف قصة    )٣(ين بالد
فاستثنيت حمالنه إىل أهلي، فلما قدمنا أتيته       : ، قال جابر  � رضي اهللا عنهما، حينما باع مجلَه لرسول اهللا          اهللا

ما كنت آلخذ مجلَك، فخذ مجلك ذلك، فهـو         (: باجلمل، ونقدين مثنه مث انصرفْت، فأرسل على إثري، قال        
، وهو ما يعين أنـه      )٥(استثنيت احلمل عليه حىت أصل إىل أهلي      : فاستثنيت محالنه إىل أهلي   : ؛ ومعىن )٤()لُكما

؛ وفيه نص أن دفع     � مثنه جلابر    �، ويف املقابل، مل يدفع رسول اهللا        �أبقى اجلمل معه، فلم يأخذْه الرسول       

                                                 

  ).١٩-١٤(بيع الكالئ بالكالئ، :  يف حبثهعرض الدكتور نزيه محاد للصورة املذكور أعاله، وذلك:  ينظَر)١(
  ).٢٩( بيع الكالئ بالكالئ يف الفقه اإلسالمي، لرتيه محاد، )٢(
 تقدم ذكر هذا الدليل يف معرض االستدالل ألصل إباحة العقود والشروط؛ ويف احلقيقة مل أنتبه إىل هذا الدليل إال من )٣(

  .، ونال ا درجة املاجستري من اجلامعة اإلسالمية بغزة)٦٥(بيع الدين، :  بعنوانالدراسة اليت قدمها الباحث خالد حممد تربان
املبيع : ، إىل جواز تأجيل البدلني)٣٤٦-٣٤٤(اجلامع يف أصول الربا، : وقد مال الدكتور رفيق يونس املصري يف كتابه

  .ه مل يذكر قصة جابروالثمن، مستندا فيما استند عليه على أنه بيع بني صنفني غري ربويني، غري أن
  .، من هذا البحث)٩٨( سبق ذكر احلديث مع خترجيه يف )٤(
  .)١٠/١٢٢( نيل األوطار، للشوكاين، )٥(



 ٢٢٩

      ال، فهيف    :  قِدما املدينة؛ وهو ما يعين أخريا      ما قد حصال حينما   الثمن وأخذ السلعة، كان كالمها مؤج أنه بيـع
  .الذّمة من جهة السلعة والثمن معا، وهو موطن الشاهد

إن النصوص املبيحة لبيع السلم، ال تتضمن اإللزام بدفع الثمن يف جملـس      : وأخريا، فهل للمتأمل أن يقول    
ذلك أن العلماء أمجعوا    ، وحتديد األجل؟    ضبط املبيع بأوصاف مانعة للجهالة والغرر     : العقد، وإمنا كل ما فيها    

  .)١(على اشتراط وصِفه مبا يضبط به

من أسلف يف شيء، ففـي      : (�وهذا يقضي بالعودة إىل حديث السلَم املذكور فيما مضى، وهو قوله            
، هكذا إذن هو النص النبوي، وسائر الروايات ال خترج عن هذا            )٢()كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم      

ص، وليس فيه أنه ال يصح أن يكون مقابل املبيع املؤجل مثن مؤجل، بل فيه أنه إذا أسلف يف مبيع مؤجـل،             الن
أي دفع له مثنا يف جملس العقد، فليكن املبيع مضبوطا بالكيل املعلوم والوزن املعلوم واألجل املعلـوم، فكيـف                   

         ذا احلديث على منع أن يكون البدالن مؤج لني؟ وكون معىن السلم والسلف على ما قـال         يكون االستدالل
، كون معناه هـو هـذا،   )٣))(مسي سلَما لتسليم رأس املال يف الس، ومسي سلفا، لتقدمي رأس املال  ((: النووي

فهذا ال يعين أن سواه من صور البيع املؤجل البدلني ال جيوز؛ كل ما فيه أنه إذا حصلت هذه الصورة، فال بد                      
إن هـذا   ، إذا وقع فيها االنضباط املذكور؛       ، دومنا منٍع من صورة أخرى     �ا ذكره رسول اهللا     من انضباطها مب  

كلّه يعود على ترتيل منع الدين بالدين على صورة البيع املؤجل البدلني بنقدها من أصلها مبنع كوا التفـسري                   
 مسائل احلياة؛ إنه ميتنع التأجيل يف البدلني        الدين بالدين، فال تعود دليال يستند عليه يف       عن بيع    للنهيالصحيح  

  .يف حالة ما إذا كانا غري مضبوطني ضبطا مينع الغرر واجلهالة، وفيما إذا كانا ربويني

منع بيع الدين بالدين، ومنع أن يبيع اإلنسان ما لـيس           : لقد تبني أن أهم دليلني على منع االستصناع مها        
 ماعنده، وقد مضى ما يف االستدالل.  

  : إنه يبقى أن االستصناع جائز، ألصول هامة

ليس مثة مـانع شـرعي منـه؛    : والثاين إىل ما بعده من أيام الناس؛       �وقوعه من عهد الرسول     : األول
اعتبار الشرع للحاجة ورفـع     : والرابعما قيل إنه مانع، مل يصلح للمنع، على ما تقدمت مناقشته؛            : والثالث
  .احلرج

                                                 

)١(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، : املالّ علي القاري يف كتابه:  نقل هذا اإلمجاع)٦/١٠٤(.  
  .، من هذا البحث)٢١١( تقدم خترجيه يف )٢(
  ).٦/١١٩(وي على مسلم،  شرح النو)٣(
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بيع أم إجارة؟ أم هو عقد آخر متاما، ليس له من           عقد أم وعد؟ وإذا كان عقدا، فهل هو         هل االستصناع   
  شأن ذه العقود املذكورة، فال يلزمه منها إال شروط وضوابط العقود املعروفة عموما يف الفقه اإلسالمي؟

إمنـا ينعقـد    : صناع وعدا، وليس عقدا؛ يقول أصحاب هذا االجتاه       مثّة اجتاه يف الفقه احلنفي يرى االست      
، وهذا الرأي يف احلقيقة ال يعطي التعامل ضماناٍت من جهة اإللزام، وهو شأن بعيد عن )١(بالتعاطي عند الفراغ 

كان هو الصواب،   الفقه اإلسالمي، ومع ذلك، فيمكن ها هنا افتراض أن هذا االجتاه هو الصواب فقهيا، فإن                
تقدم يف التمهيد ترجيح لزوم الوعد إذا نشأ عنه التزام، أو إذا كان اإلخالل بـه                إذ  ال يضري املسألة يف شيء،      ف

يؤدي إىل اإلضرار؛ أو تلك الوعود اليت جاءت يف سياق عقد من العقود، فهي تأخذ معىن العقد؛ أو ما يكون                    
  .)٢(من الوعود مؤديا إىل كلفة لوال الوعد ما كانت

ا هو شأن االستصناع على القول إنه وعد، فقد نشأ عنه التزام من الصانع بـصناعة شـيء مـا،          إن هذ 
وكذلك يؤدي اإلخالل به إىل اإلضرار بالواعد، وهو الصانع ها هنا، إذ سيتصرف يف مادة الـصنع تقطيعـا                   

ا يف سياق عقد، مبعىن     وتغيريا، حبيث يؤدي عدم لزوم مثل هذا الوعد إىل ضرر كبري به؛ واالستصناع آٍت أيض              
التقاء إرادتني على أمر ما؛ وكذلك فهو ذو كلفة تقع على الصانع، ال ميكن أن يربر عدم اللزوم على املستصِنع              

  .مبا اتفقا عليه

ومع كل ما مضى من القول بلزوم الوعد، ومع ترتيله على القول بأن االستصناع وعد وليس عقدا؛ مـع     
 هو املعبر عن االجتاه املعتمد يف الفقه احلنفي، ألن الصواب عنـد احلنفيـة أن             ليس فالقول إنه وعد  كل ذلك،   

االستصناع عقد..  

، أي هو عقد بيع، ال يلغـي خيـار          )٣(هو بيع فيه اخليار للمشتري    :  قول من قال   الكاساينفقد صحح   
ل اختلفوا، وأن منهم من     املشتري، حىت بعد أن يفرغ الصانع من الصنع؛ وذكر الكاساين أن من قالوا هذا القو              

إنه عقد على مبيع يف الذمة شِرطَ فيه العمل، وهو مـا            : رأى أنه عقد على مبيع يف الذمة؛ وأن منهم من قال          
ألن االستصناع طلب الصنع، فما مل يشترطْ فيه العمل،         ((: ، مث قال مدلِّال على ما صححه      )٤(الكاساينصححه  

                                                 

البحر الرائق، البن : احلاكم الشهيد، والصفّار، وحممد بن سلَمة؛ ينظَر:  من أصحاب هذا القول من علماء احلنفية)١(
  ).٦/١٨٥(جنيم، 
  .، من هذا البحث)٤٧-٢٦: ( ينظَر)٢(
  ).٦/٩٥( بدائع الصنائع، للكاساين، )٣(
  ).٦/٩٥( بدائع الصنائع، للكاساين، )٤(
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م دليال عليه؛ وألن املبيع يف الذمة يسمى سلَما، وهذا العقـد يـسمى              ال يكون استصناعا، فكان مأخذ االس     
؛ وهذا تقرير حسن من الكاسـاين، فـإن         )١))(استصناعا، واختالف األسامي دليل اختالف املعاين يف األصل       

تـسمية  صلة مبعناه، إال إذا كانت ال     السم   دون أن يكون ل    يسمى شيء ما ِباسمٍ   لألمساء داللة على املعاين، وال      
  .عبثا، وهو ما ال يصلح نسبة أئمة الفقه إليه

على كل حال، فإن التعامل يف املعاوضات تعامل عقدي، والعقود ملزمة، لألمر القرآين بالوفاء بالعقود،               
  .واالستصناع على هذه الشاكلة
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بيان جنس املصنوع ونوعه وقدره وصفته، وهذا الشرط        : األول: )٢(شروطُ االستصناع عند احلنفية ثالثة    
جريان العرف يف التعامل به، ألنه من بـاب بيـع           : والثاينفيما يبدو يل ألجل منع اجلهالة املؤدية إىل الرتاع؛          

ـ    ((: املعدوم املمنوع منه قياسا، غري أنه بالعرف عندهم يترك القياس؛ قال ابن جنيم احلنفي              ه، وفيما ال تعامل في
 أال يكون له أجل، إذ لو كان له أجل، لكان سلَما، �اشترط أبو حنيفة : والثالث؛ )٣())رجعنا فيه إىل القياس

غري أن الصاحبني مل يريا هذا الرأي، بل رأيا أنه سواء أحدد األجل أم مل يحدد، فليس حتديد األجل مبخرج له                     
عترب شروط  ستصناع، فهو ينقلب سلَما عندهم أمجعني، فت      عن كونه استصناعا صحيحا؛ إال ما ال جيوز فيه اال         

؛ وهو ما يعين أنه إذا فسد استصناعا، فقد يصري سلَما، فإذا صار سلَما، فال بد من شروط السلَم ليقع                   )٤(السلَم
  .صحيحا مشروعاسلَما 

؛ )٥(وال يشترط يف االستصناع عندهم دفع الثمن أو شيء منه عند التعاقد، فلو مل يدفع شيئا، جلاز أيضا                 
  .وهم ذا جيعلون االستصناع مفارقا للسلَم، الذي جيب فيه إقباض الثمن يف جملس العقد

ة عقد املقاولة اآليت    إن عدم اشتراط دفع الثمن يف جملس العقد، هو ما فتح به احلنفية ملن بعدهم باب إباح                
  .بعد عصورهم القدمية بقرون

                                                 

  ).٩٦-٦/٩٥( بدائع الصنائع، للكاساين، )١(
  ).٧٥-٧٤(؛ )٤٦٩-٤٦٨، و٤٦٥-٤٦٤(،وذكرها قدري باشا يف مرشد احلريان يف املواد )٦/٩٧( بدائع الصنائع، )٢(
  ).٦/١٨٥( البحر الرائق، البن جنيم، )٣(
  ).٧٤(، )٤٦٦(شا، املادة ، ومرشد احلريان، لقدري با)٢٢٤-٥/٢٢٣(حاشية ابن عابدين، ،)٦/٩٧( بدائع الصنائع،)٤(
جاز : ويعطي الثمن املسمى، أو ال يعطي شيئا، فيعقد اآلخر معه((): ٧/١٠٧( قال ابن اهلمام يف فتح القدير، )٥(

؛ وينظَر يف املعىن نفسه ))ويسلم إليه مجيع الدراهم أو بعضها، أو ال يسلم((): ٤/٣١(؛ وقال البابريت يف العناية، ))استحسانا
  ).٦/١٨٥( البحر الرائق، البن جنيم، :أيضا
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لزوم عقد االستصناع ساعة الفـراغ مـن العمـل؛          : األول: اللزوم املبحوث ها هنا ينقسم إىل قسمني      
  .)١(لزومه ساعة االنعقاد: والثاين

 عند احلنفية عقد غري الزم ألحد طرفيه قبل رؤيـة           فإن عقد االستصناع يف الصحيح    : القسم األول أما  
؛ لكن أبا يوسف رأى أنه ال خيار        )٢(املصنوع، فإذا رآه املستصِنع، سقط خيار الصانع، وبقي للمستصِنع اخليار         

، )٣(للمستصِنع أيضا، ألن يف إثبات اخليار له إضرارا بالصانع، فلرمبا ال يشتريه غريه مبثل ما تعاقدا عليه من مثن                  
؛ وهذا منه نظـر     )٤))(لدفع الضرر عن الصانع   ((نقل السرخسي أن هذا الرأي من أيب يوسف جاء استحسانا           و

  .بعيد إىل ضوابط الشرع وتوجيهاته، املراعية لسالمة التعاقد بنفي الضرر

إن قول أيب يوسف يف لزوم عقد االستصناع لطريف العقد، هو املوافق ملا أثبته البحث يف فصله التمهيدي                  
من أن الوعد ملزم؛ وهو املوافق كذلك ملقتضى العقود يف الفقه اإلسالمي، وللقواعد العامة يف الشريعة، تلـك               

؛ وذا القول أخذت    )٥(اليت تنفي الضرر والضرار، وترعى مصاحل أطراف العقد مجيعا، وتوجب الوفاء بالعقود           
  .)٧(ستاذ الزرقااء العصر، منهم األ، وكذا أخذ به مجاعة من فقه)٦(جملة األحكام

فمن الظاهر أن أئمة املذهب ال يقولون بلزوم العقد ساعة االنعقـاد، وهـذا يفهـم           : القسم الثاين وأما  
بسهولة أثناء استعراض القسم األول، فالذي يقول بعدم لزوم االستصناع بعد االنتهاء من الصنعة، يلزمه القول                

  .م اللزومبعدم لزومه أيضا ساعة االنعقاد، إذ هو أوىل بعد

، وهي تستند على أصول املذهب احلنفي، أخذت برأي أيب يوسـف            مجلة األحكام العدلية  فومع ذلك،   
مـن  ا مل تكتِف بذلك، بل زادت عليه بأن جعلت العقد ملزما            مث إ يف لزوم االستصناع بعد انتهاء الصناعة،       

إذا انعقد االستـصناع، فلـيس   ((: هامن ٣٩٢ املادة كما نصت انعقاده، ولو مل يكن املستصنع مصنوعا؛      حلظة
                                                 

 وإمنا ذكرت ترتيبها على هذه الشاكلة، ألن حبث القسم الثاين وإقراره جاء متأخرا لقرون عديدة، أما حبث القسم )١(
  .يااألول فكان يف أول األمر، أيام أئمة املذهب احلنفي؛ وإال، فالترتيب املنطقي يقضي بضرورة جعل الثاين أوال، واألول ثان

  ).٥/٢٢٤(حاشية ابن عابدين، :  ينظر)٢(
  ).٤/٣٣(، والعناية، للبابريت، )٣/١٠٣٠( اهلداية، للمرغيناين، )٣(
  ).١٢/١٣٩( املبسوط، للسرخسي، )٤(
  ).١٤٩( حبوث يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، لعلي حميي الدين القره داغي، )٥(
  ).١٥٦-١٥٥(، ٣٩٢ جملة األحكام العدلية، م )٦(
، ومنهم الدكتور رفيق املصري يف كتابه )٢٧-٢٦(عقد االستصناع ومدى أمهيته، : حسب سياق كالمه يف حبثه)٧(

  ).١٤٩(، والدكتور علي القره داغي يف كتابه حبوث يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، )٣٧٨(اجلامع يف أصول الربا، 
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؛ إن الّة   ))ألحد العاقدين الرجوع؛ وإذا مل يكن املصنوع على األوصاف املطلوبة املبينة، كان املستصِنع خميرا             
اتخذت نظرية أيب يوسف أساسا، وتوسعت فيها بالتعديل يف بعض نواحيهـا، حبـسب املـصلحة                ((ها هنا،   
، الذي يذكر أيضا أن واضعي الة حلظوا تطور الصناعة واالستصناع يف            أي العالّمة الزرقا  ، على ر  )١))(الزمنية

عصرهم، فرأوا املصلحة تقتضي توجههم هذا، ولو مل يقل به علماء املذهب قدميا، ألم لو كـانوا شـاهدين       
؛ وهذا الرأي   )٢(طرفيه منذ انعقاده  للتطور املذكور، ملا ترددوا يف تقرير عدم خيار الرؤية، واعتبار العقد ملزما ل            

  .)٣(هو االجتاه املعمول به يف املعامالت احلديثة، وهو ما يصلح الستقرار املعامالت، وكذا الجتناب املنازعات

 سبب من أسباب االلتزام، هو القول بلـزوم         الذي هو و،  ليق مبعىن العقد يف الفقه    األوالذي يظهر يل أن     
تقدم يف املبحث الثاين من الفصل التمهيدي ترجيح لزوم الوعد إذا نـشأ              فقد   ساعة انعقاده؛ عقد االستصناع   

عنه التزام، واالتفاق على االستصناع نشأ عنه التزام، هو ما لزم الصانع من صناعة املتفق عليه؛ وكذا تـرجح                   
ف يف مادة العمـل،      ما يتكلّفها املوعود له؛ وها هنا تكلّف الصانع التصر         لزوم الوعد حينما يكون سببا لكلفةٍ     

تكلّفا يلزمه منه كلفة مادية، فال بد أن يكون الوعد الزما ها هنا؛ وكذا تبين أنه يلزم الوعد، حينما يكون آتيا             
يف سياق عقد من العقود؛ ولقد رجح أن االستصناع عقد، وهو الصحيح عند احلنفية الذين جييزونه، فيلـزم                   

إن الذي فعلته جملة األحكام يعترب تطويرا لعقد االستصناع، وإن          عقاد؛   هذا ساعة االن   عقد االستصناع بناء على   
  :ما يليمالحظة العالّمة الزرقا لضرورة ذلك التطوير، يدفع حبثي هذا إىل إضافة أخرى يف التطوير، أذكرها في
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ليكون ،  )٤( الثالثة اآليت ذكرها    به شأوا يتضمن صور عقد املقاولة      لوغَوأعين بتطوير عقد االستصناع، الب    
فإذا كان احلنفية قد صادفوا واقعا تكون فيه مادة العمـل مـن              بصورها مجيعا؛    ه، هو املقاولةَ   ذات االستصناع

عا؛ وإذا  الصانع، ويقوم هو بتصنيعها على وفق طلب املستصِنع، فجعلوا تلك الصورة عقدا، مسـوه استـصنا               
كانت هذه احلالة معبرة عن عرٍف، كان باإلمكان أن يتضمن الصورة األخرى لو كانت موجودة أو شـائعة،     
وهي تقدمي صاحب العمل املادة، وتقدمي الصانع العمل؛ وإذا كان ما منع إقرار هذه الصورة يف املذهب احلنفي                  

ناع، وإذا كان الفقه احلنفي ينظر يف جريان العرف،         إمنا هو عدم جريان العرف ا أيام تأصيل القول باالستص         
                                                 

عقد االستصناع ومدى أمهيته يف : ، وينظَر يف املعىن ذاته)١/٤٥٧هـ(،  املدخل الفقهي العام، ملصطفى أمحد الزرقا)١(
  ).٢٥(االستثمارات اإلسالمية املعاصرة، ملصطفى أمحد الزرقا، 

  ).٢٦-٢٦( عقد االستصناع ومدى أمهيته يف االستثمارات اإلسالمية املعاصرة، ملصطفى الزرقا، )٢(
  ).٣٧٩( املصري، اجلامع يف أصول الربا، لرفيق يونس:  ينظر)٣(
أن تكون املادة من : الثانيةأن يكون العمل ومادته من املقاول؛ : األوىل:  وذلك يف املطلب التايل، والصور الثالث هي)٤(

  .املقاول من الباطن:أن يكون العمل من مقاول آخر يتفق معه األول،يسميه القانون: الثالثةرب العمل والعمل من املقاول؛ 



 ٢٣٤

إذا لى حسب ما يسمح به الشرع الشريف؛        ومساره الذي يسري فيه، لينشئ ما حيتاج الناس إليه من العقود، ع           
كان كل ذلك على ما جرى بيانه، وإذا أضيف إليه أنه جرى يف عرف العصر احلاضر ختيري يف من عليه إحضار 

ل هو الصانع أم صاحب العمل؟ مع اعتبار جريان العرف يف الفقه احلنفي، الذي قـرر عقـد                  مادة العمل؟ ه  
ما دام األمر على وفق كل ما تقدم، فال ضري يف تقديري            روفة جلريان العرف ا؛     االستصناع على الصورة املع   

نع، أو املقاول، مادة العمل،     واليت منها تقدمي الصا    ،أن يتطور عقد االستصناع ذاته، ليشمل صور عقد املقاولة        
  .، وتحكم بأحكامهلتكون املقاولة هي ذاا االستصناعوذلك 

إن الفقه اإلسالمي عموما، والفقه احلنفي خصوصا، ال يأىب مثل هذا التطوير وذلك اإلحلاق؛ وإن هـذه                 
موانع هذا اجلواز، مـن     الصورة لو كانت موجودة يف عصر أئمة املذهب قدميا، لقالوا جبوازها، ألا ختلو من               

غرر أو غنب أو ربا، وما إىل ذلك من موانع جواز العقود؛ فليس مثة فارق يف احلقيقة بني اشتراط تقدمي الصانع                     
ملادة العمل، وبني تقدمي املستصِنع هلا، حىت يكون العقد استصناعا صحيحا، إذ االستصناع آٍت من معىن طلب                 

  .ادة من قبل الصانع، جلريان العرف، ال ألجل نص خاص يف املوضوعالصنع لغة، وإمنا قُيد بتقدمي امل

فإن سلّم إىل حداد حديدا ليعمل له إناًء معلوما بأجٍر معلوم؛ أو جلدا             ((: يِرد هنا قول الكاساين   قد  ن  لك
ـ                   ل هـو   إىل خفّاٍف ليعمل له خفّا معلوما بأجٍر معلوم، فذلك جائز ال خيار فيه، ألن هذا ليس باستصناع، ب

استئجار، فكان جائزا؛ فإن عمل كما أُمر استحق األجر، وإن أفسد فله أن يضمنه حديدا مثله، ألنه ملّا أفسده، 
  .)١))(فكأنه أخذ حديدا له، واتخذ منه آنية من غري إذنه، واإلناء للصانع، ألن املضمونات تملك بالضمان

الذي أقترحه، ذلك أنه جيعل صورة تسليم املستـصِنع        فيلزم من كالم الكاساين ها هنا نفي ذلك التطوير          
إنين هنا أرجع إىل كالم الكاساين نفسه       ، ال حكم االستصناع؛     ة حكم اإلجار  ملادة العمل استئجارا، فحكمها   

ما هو إال عقد يـشتمل      : أن االستصناع، على حسب ما ذكره نفسه فما نقلْته عنه         : ألوىلجلهة ا ا: من جهتني 
؛ لكن اإلجارة هنا موجودة، أما السلم فهو غري موجود، وهو ما )٢( السلَم واإلجارة:دين معا، مهاعلى معىن عق  
، فكان مأخـذ    ...االستصناع طلب الصنع،  (( وهي ما ذكره الكاساين أيضا، أن        :اجلهة الثانية يدعو إىل ذكر    

  .)٣))(ل، واختالف األسامي دليل اختالف املعاين يف األص...االسم دليال عليه؛ 

ال مينع الشرع ذلك، : على عقٍد ما؟ اجلواب، هلا مناسبة من حيث مأخذهاوهل مينع الشرع إطالق تسمية  
وكالم الكاساين هنا هو الذي يضفي على ما ذكرت بعدا يف الفقه اإلسالمي، الذي يرى أن مأخذ االسم لـه                 

                                                 

  ).٦/١٠٠(نائع، للكاساين،  بدائع الص)١(
  ).٦/٩٧( بدائع الصنائع، للكاساين، )٢(
  ).٩٦-٦/٩٥( بدائع الصنائع، للكاساين، )٣(
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خاصةً أن الصورة املطروحة هنا للتطوير، ال       ألسامي دليل على اختالف املعاين؛      صلة باملسمى، وأن اختالف ا    
خترج إطالقا عن الفقه اإلسالمي، وإمنا مست عقد اإلجارة يف حال تقدمي رب العمل مادةَ العمل، استـصناعا،                  

 من جهـة    طلب الصنع، فكان طلب الصنع يف هذه الصورة، آتيا        : أخذا من تسمية االستصناع ذاا، اليت تعين      
استئجارا؛ : احلنفية يسمون حالة تقدمي رب العمل مادة العمل       أن  غاية ما يف األمر     ذكورة؛  صورة االستئجار امل  

والتطوير املقترح يلحقها باالستصناع، الذي يشتمل ذاته على االستئجار، ألن فكرة التطوير ها هنا، تأخـذ                
  .تسمية العقد من جهة معناه

 األصل من املقرر الراجح يف فقه احلنفية، قد خرجت على مث إن جملة األحكام العدلية، اليت تأخذ فقهها يف   
هذا الفقه ِبرمته يف بعض املسائل، دون أن يلحقها ذا اخلروج حرج، وفيما يتعلق باالستصناع حتديدا، فإـا                  

، دون أن تلتزم بقول إمام املـذهب يف         )٣٩٢(أخذت بلزوم عقد االستصناع ساعة انعقاده، وذلك يف مادا          
زومه للمستصِنع أصال، فله عنده اخليار إذا رآه، حىت لو كان على ما اتفقا عليه؛ وخروجا كذلك علـى   عدم ل 
  .أيب يوسف، الذي يرى لزوم عقد االستصناع بعد صناعة ما اتفقا عليه، أي ليس رد االنعقادالقاضي رأي 

د االستصناع، إذ رأت تطور     إن لزوم عقد االستصناع ساعة انعقاده، هو من تطويرات جملة األحكام لعق           
  .)١(كبري ضرر يقع وبدونه الصناعة يف عصر إعدادها، حبيث ال بد من هذا اإللزام

 لكـثري   مبيناقاولة، ليكون هذا التطوير     امل  االستصناع ذاته عقد   عقدأما التطوير الذي أقترحه، فِبه يشمل       
ط االستصناع، أعين حالة تطويره ليشمل املقاولـة،  كل ما هنالك أنه ال بد من انضبا     من أحكام عقد املقاولة؛     

       ومنـع اجلهالـة، حـىت    بضوابط العقود يف الفقه اإلسالمي، من منع الغرر الفاحش، ومنع الربا، ومنع الغش ،
 بعض تقييدات احلنفية لعقد االستـصناع     إن تطور احلياة االقتصادية جتعل      ؛  تنضبط األوصاف، وميتنع التنازع   

حىت امتنع حسب تلك التقييدات     ،  هماس اليت تأسست عليها إباحة عقد االستصناع ِبرمته عند         حلاجة الن  ةجمافي
فاقتضى األمر، واستجابة حلاجة الناس اليت يراعيها الشرع، وراعتها         اعتبار املقاولة بصورها الثالث استصناعا؛      

، بتجاوز تقييدات احلنفية اليت كانت      اعا اعتبار املقاولة استصن   مسألة إباحة االستصناع ذاته عند احلنفية، إمكانَ      
  .مستجيبة أيام اعتبارها على عرف تغير يف عصرنا تغيرا كبريا

                                                 

 أثىن العالّمة الزرقا على واضعي الة مبا ذهبوا إليه من لزوم عقد االستصناع لطرفيه مبجرد انعقاده، وذكر أن علماء )١(
داخله يف حاجات الناس، وما يلحق الصانع من الضرر العظيم خبيار الرؤية املذهب لو شاهدوا تطورات االستصناع، وم

عقد االستصناع ومدى أمهيته يف االستثمارات اإلسالمية املعاصرة، : للمستصنع، ملا ترددوا يف تقرير عدم خيار الرؤية؛ ينظَر
يف ظروف كهذه اليوم، جيب أن ((: ره قال؛ وبعد أن حتدث عن تطورات املال واالقتصاد يف عص)٢٧-٢٦(للعالّمة الزرقا، 

  .))يطمئن كل متعامل ومتعاقد، إىل أن ما تعاقد عليه قد ثبت، ويستطيع أن يبين عليه



 ٢٣٦
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عقد املقاولة عقد حادث، مل يكن ليعرف بعنوانه هذا يف الفقه اإلسالمي، وهلذا، فقد اختلفـت رؤيـة                  
أُحلق به هذا العقد هو عقد االستصناع، وهـذا     عقٍد  ديث يف تكييف طبيعته، وأكثر      العلماء من أهل العصر احل    

ن بني م يف طبيعته   عند تقدمي املقاول ملادة العمل وللعمل معا؛ وعقد االستصناع هذا حِظي بدوِره خبالف كبري               
ائل إنه عقد بيع وإجـارة  ، من قائل إنه عقد إجارة، ومن قائل إنه عقد بيع، وق           أجازه من الفقهاء قدميا وحديثا    

معا، ومن قائل إنه عقد سلَم؛ وأما يف حالة تقدمي رب العمل ملادته، فال يلحق بعقد االستصناع احلنفـي، إال                    
  .على شاكلة التطوير املقترح لعقد االستصناع، الذي تقدم تفصيلُه يف الفرع األخري من املطلب السابق

     من بيان هذه العناصر، ل            ويتبني من تعريف عقد املقاولة املتقد ته، وال بدن ماهيينتهي م، أن له عناصر تكو
على املقـاول أن  ((:  من القانون املدين األردين)٧٨٤(املادة ففي ؛  وتكييفه الفقهي  البحث إىل ماهية هذا العقد    

  أو العرف بغريه ما مل يقض االتفاق   ،حتاج إليه يف إجناز العمل من آالت وأدوات إضافية على نفقته          يأيت مبا ي(( ،
 القانون، حيكمها العرف واالتفاق؛ غري أن نصا آخر قبل هذا يف وهذا النص يشري إىل صور تدخل حتتها املقاولة

 جيوز  -١((  أنه :)٧٨١(املادة  النص، يذكر بصراحة صور عقد املقاولة يف القانون املدين األردين، فقد ورد يف              
 أو  ، على أن يقدم صاحب العمل املادة اليت يستخدمها        ،قاول بتقدمي العمل  أن يقتصر االتفاق على أن يتعهد امل      

؛ فهذا نص من التقـنني      )١())العملو كما جيوز أن يتعهد املقاول بتقدمي املادة         -٢؛  يستعني ا يف القيام بعمله    
     ته   على صورة التوكيل، فقالت    القانون املدين األردين     يف  األردين على صورتني؛ ونصجيـوز  ((: )٧٩٨( ماد

للمقاِول أن يِكلَ تنفيذ العمل، كلِّه أو بعِضه، إىل مقاول آخر، إذا مل مينعه شرطٌ يف العقد، أو مل تكن طبيعـة                      
  .))العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه

نتظم الصور الثالث التالية لعقد املقاولة يف القانون، أذكرها، وأشري مع كـل             ت ه النصوص القانونية  وهذ
  : ما تدخل حتته من العقود يف الفقه اإلسالميمنها إىل

أن يكون العمل ومادته معا من املقاِول، فهي على حسب هذه الصورة استصناع، مبـا               : الصورة األوىل 
يتضمنه االستصناع من شبه بالسلَم، وشبه بالبيع، وشبه باإلجارة، لتكون هذه العناصر مكونا أساسيا بالتـايل                

  .لى حسب هذه الصورةللمقاولة ذاا ع

أن تكون مادة العمل من صاحبه أي املستصِنع؛ ويكون العمل من املقاِول، فهي حسب          : والصورة الثانية 
هذه الصورة تعاقد على عمل، يقوم به املقاول حلساب صاحب العمل، وهو ما يدخل املقاولة وفق هذا اجلانب                

                                                 

بتقدمي املادة العمل، وهو خطأ ظاهر، والصواب ما أثبته، والتصويب من املذكّرات اإليضاحية، :  يف األصل)١(
)٢/٦١٧(.  
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؛ )١(شترك، على ما اتفق عليه معظم فقهاء وباحثي العـصر         مسألة األجري امل  : منه، يف مسألة اإلجارة، وحتديدا    
  .، املتعلقة مثال بضمانه أو عدم ضمانه)٢(وذا تكون أحكام هذه الصورة، هي ذاا أحكام األجري املشترك

 مقاِول آخر، يتعاقد معه املقاول األول، لينشئ ما اتفق عليه مـع             منأن يكون العمل    : والصورة الثالثة 
:  وهي يف هذا احلال وكالة، تتوزع يف حال االتفاق عليها على الصورتني، األوىل والثانية؛ أعين     صاحب العمل، 

قد يقدم صاحب العمل مادته، فتلتحق بالصورة الثانية، لتكون وكالة وإجيارا معا؛ وقد يقدمها املقاول الثـاين،    
ل الثاين، كما نصت على ذلك املـادة        فتكون استصناعا ووكالة؛ ويسمى املقاول حسب هذه الصورة باملقاو        

  .)٣(عقد املقاولة من الباطن:  من القانون املدين األردين؛ وهذه الصورة الثالثة تسمى)٧٩٩(

 مضمنا كالمـه    احلصكفي، وفيه قال    )٤(وهذا املعىن الذي تتضمنه هذه الصورة، مأخوذ من الفقه احلنفي         
اعمل بنفـسك أو بيـدك، ال       :  شرط عمله بنفسه، بأن يقول له      وإذا((:  احلنفي للتمرتاشيمنت تنوير األبصار    

؛ وعلّة ذلك أن املعقود عليه، إمنا هو        )٥())، وإن أطلق، كان له، أي لألجري، أن يستأجر غريه         ...يستعمل غريه، 
  .)٦(العمل من حملّ معني، فال يقوم غريه به

أنه إذا مل يقيد األجري بأن يعمل       : رحهالة، وش ا من   )٥٧٢(ومثل هذه الوكالة بالعمل، مذكور يف املادة        
؛ ويف )٧( بنفـسه، أو بوكيلـه   العملَلَِمعبنفسه، فلألجري أن يستعمل غريه، كوكيله، ويستحق األجر، سواء أَ      

                                                 

، ويذكر الدكتور سانو أن الدكتور حممد األمني )١٩١-٢/١٨٦(، ١٤ مصطفى سانو، ععقد املقاولة، لقطب:  ينظَر)١(
الضرير من أوائل املعاصرين الذين اعتربوا املقاولة حسب الصورة املذكورة من باب اإلجارة، ويذكر أنه تبعه على هذا التكييف 

ري الذي اعتربه من باب اجلعالة، واعترب الدكتور خلق غري قليل من فقهاء وباحثي العصر، إال ما كان من الدكتور رفيق املص
اجلامع : قول الدكتور رفيق املصري يف كتابه: ؛ وينظَر)٢/١٨٧(، ١١ع(املرجع نفسه، : سانو هذا التكييف شاذّاً؛ ينظَر

  ).٦/١٠٠(ساين، بدائع الصنائع، للكا: ؛ وينظَر قول احلنفية يف جواز هذه الصورة وكوا صورة إجارة)٣٨٠(ألحكام الربا، 
جممع الضمانات، البن غامن البغدادي، : هو الذي يستحق األجرة بالعمل، ال بتسليم نفسه؛ ينظَر:  األجري املشترك)٢(
بدائع الصنائع، : ، وهو يعمل لعامة الناس، ال لواحد بعينه؛ وهو خبالف األجري اخلاص، الذي يعمل لواحد بعينه؛ ينظَر)٢٧(

؛ومرشد احلريان،لقدري باشا، )٣/١٢٨٧(اهلداية، للمرغيناين،: وينظر يف األجري اخلاص واألجري املشترك؛)٥/٥١٧(للكاساين، 
النجار الذي له حملّ يعمل فيه ملن يشاء من الناس؛ : ؛ هذا، ومن أمثلة األجري املشترك)٨١، و٨٠(، )٤٩٧، و٤٩٥(املادتان 

ار الذي يعمل يف بي: ومن أمثلة األجري اخلاصا بذلك الرجلالنجت من بيوت الناس، أو يف حملّه، فيكون يف تلك احلالة خاص.  
  .)٢/٢١٧(، ١٤عقد املقاولة، لوهبة الزحيلي، ع : ، وينظر)٢٠٩-٧/٢٠٨( الوسيط، للسنهوري، )٣(
  .)٢/٢١٨(، ١٤ عقد املقاولة، لوهبة الزحيلي، ع )٤(
  .)٦/٥٤(بدائع الصنائع، للكاساين، :  وينظَر يف املعىن نفسه؛)٥٧٢( الدر املختار، شرح تنوير األبصار، للحصكفي، )٥(
  .)٦/٥٤(بدائع الصنائع، للكاساين، : وينظَر يف املعىن نفسه ؛)٦/١٨( حاشية ابن عابدين، )٦(
  .)١/٥٦٢م( درر احلكام شرح جملة األحكام، لعلي حيدر، )٧(



 ٢٣٨

اعمل هذا الشغل، إمنا    : اعمل كذا، إطالق، أي أن قول املستأجر لألجري       :  أن قول املستأجر لألجري    ٥٧٣املادة  
  .)١( تقييدا، وعليه، فلألجري أن يستخدم الشخص الذي يشتغل عنده باألجرة، فهو خليفتههو إطالق، وليس

مبا أن املقاولة تتوزع حسب صورها الـثالث        : هممإن هذه الصور الثالثة، تدفع البحث إىل طرح سؤال          
ط تلـك  بني أكثر من عقد، فهل جييز الشرع عقدا يتركّب من عقود؟ فيحكم عليه على حسب أصول وضواب        

العقود؟ أم هل يكتفى يف هذا احلال، باعتبار املقاولة عقدا واحدا حادثا، له خصوصياته، فيتحتم حبثُه على وفق                  
األصول املتعارف عليها، والقائمة أساسا على أصٍل تقدم احلديث عنه، وهو أن إحداث عقود جديدة ال مانع                 

  منه شرعا، وفق ضوابط حاكمة؟

  :ين يف الفروع الثالثة التاليةوال بد من حبث األمر
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ود يف جمتمعام، غري    قاحلياة دائمة التجدد، والفقهاء قدميا قاموا بتكييف ما وجدوه من الع          : معىن املسألة 
كنه يستطيع أن يوِجد هلا ارتباطا بعقود قدميـة مـن    أن عقودا جديدة كثرية مل يعرفْها الفقه اإلسالمي قدميا، ل         

العقود اليت أقرها أو مل يقرها، بطريقة إجياد شبه هلا مبا مضى من العقود، مع ما جيد أيضا من املفارقات بينـها                      
بحث هلا  وبني القدمي منها؛ فهل األوىل يف حالة العقد اجلديد، إذا مل جند له عقدا يطابقه من جوانبه كلّها، أن ن                   

  عن شبه فيما مضى من العقود، أم نعتربه عقدا قائما بذاته، حناكمه إىل ضوابط العقود الشرعية الصحيحة؟

يذكر الدكتور قطب مصطفى سانو يف معرض حديثه عن تكييف عقد املقاولة، أن تكييفه وغـريه مـن                  
 القدمي واجلديد، ال يعـدو أن يكـون         العقود احلديثة يف ضوء العقود السابقة، من خالل النظر يف التماثل بني           

واحلال أن العقود احلديثة    ((تكريسا لفكرٍة تقوم على أساس ضرورِة وجود مثيل أو شبيه سابٍق للعقود احلديثة،              
ختتلف يف طبائعها عن العقود القدمية، وما يوجد من شبه أو متاثل بني بعض العقود احلديثة والعقود القدمية يف                   

  ..تقديري، غري أنه ليس على إطالقه، وهو رأي وجيه يف )٢))(يعدو أن يكون شبها عارضابعض األحيان، ال 

 يؤسس ملَكةً فقهية عالية يف كيفية التعامل مع العقد اجلديد، على ضوء ضوابط وأصول العقود                هفرغم أن 
سالمي ِسمةً بارزة، وهي    الشرعية، حبيث يسمح لتطور الفقه اإلسالمي ذاته؛ إال أنه على إطالقه يفقد الفقه اإل             

هيبة التأصيل الفقهي القدمي، الذي بلغ رواده يف نفوس من بعدهم إىل عصرنا مبلغا عاليا من التقدير واالعتداد،                  
ال يقدر أن يبلغه معظم الكاتبني يف الفقه اإلسالمي املعاصر، على الرغم من وجود أفراد منهم بلغوا الرتبة اليت                   

                                                 

  .٥١٤، املادة )٨٣(مرشد احلريان لقدري باشا، : نظروي؛ )١/٥٦٢م( درر احلكام شرح جملة األحكام، لعلي حيدر، )١(
  ).١٨٩-٢/١٨٨(، ١٤ عقد املقاولة، لقطب مصطفى سانو، ع)٢(



 ٢٣٩

ضوابط شرعية وبشبه بعقٍد قدمي، أو مبزيج من عقود قدمية، جديد  ففرق بني أن يوجد لعقد بلغها القدماء ذاا؛  
        ومن سبقهم ومن حلق    �ا على كالم أمثال األئمة األربعة       كافية، فيكون التقرير الفقهي هلذا العقد أو ذاك مبني 

السبكي وابن اهلمام والـشاطيب     م، كالسرخسي والكاساين والعز بن عبد السالم، وابن تيمية وابن القيم، و           
وغريهم من القائمة الطويلة من الفقهاء؛ فرق بني وجود هذا الشبه واإلحلاق، وبني التأصيل اجلديد، الذي يقوم              

ي هذا ال يعين تصحيح     مع مالحظة أن كالم   هذا   يف نفوس الناس شأو القدماء؛        معظمهم لغببه علماء كبار مل ي    
ح من مستنده الشرعي، وإمنا حملّ التفريق بني القدمي واجلديد هو ما ميلكه القدمي              القدمي دوما، بل ال بد للتصحي     

  .)١( منهمأقلّةإمجاال من هيبة يف نفوس املعاصرين، يفقدها معظم املعاصرين مهما بلغت مرتبتهم العلمية، سوى 

ولـة؛ إال أن    ومع يقيين بصحة اللجوء إىل املسلكني، وقد سلكتهما يف حبث عقدي االستـصناع واملقا             
اللجوء إىل املسلك الثاين ينبغي أال يكون إال بعد افتقاد إمكانية اللجوء إىل املسلك األول، وهو القائم علـى                   
حبث الشبه والنظري للمعاملة املعاصرة يف الفقه اإلسالمي القدمي؛ إن التراث الفقهي القدمي سيكون أكثر حضورا                

 عـام، فهـل      هيبة رواده وبنائه ومؤسسيه؛ غري أن هذا الكالم        لك من فيما يتقرر حديثا على ضوئه، مع ما مي       
  .ينطبق على عقد املقاولة؟ سيأيت حترير هذا إن شاء اهللا تعاىل
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 واملقرة شرعا،   فمن املمكن أن يعترب هذا العقد متوزعا على أكثر من عقد، من تلك العقود املقررة فقها،               
  . وبناء على تأسسه على عقود جائزة، فهو ال خيرج عن اجلواز، كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا

عقدا مركّبا، وتسميته باملركّب، آتية من اجتماع عقدين : إن العقد الذي يكون على هذه الشاكلة يسمى    
ني على أن يبيع أحدمها لآلخـر سـيارته،         اتفاق شخص : ، فمنها )٢(أو أكثر فيه، وللعقود املركّبة صور عديدة      

ويؤجره داره؛ أو أن يقرضه ألف دينار، على أن يبيعه سيارته؛ وما شابه هاتني احلالتني من العقود، اليت يدخل                   
بعضها يف مفهوم البيعتني يف بيعة؛ وليست هذه الصورة هي ما يلزم احلديث عنها يف هذا البحث؛ وله صـورة           

حلديث عنها ها هنا، وهي صورة العقد الذي يتمازج فيه عقدان فأكثر، حىت يصريا عقدا أخرى، هي اليت يلزم ا
واحدا، ال من جهة وقوع عقدين فأكثر من عاقدين، كما هو احلاصل يف الصورة األوىل، بل يصريان حـسب          

  .قودالصورة الثانية عقدا واحدا يتمازج فيه معنيان أو أكثر، كل معىن منهما يرجع إىل عقد من الع

 يف  الكاسـاين إنه ميكن فهم العقود املركّبة على حسب ما حيتاج إليه سياق البحث، من خالل ما ذكره                 
وألن فيه معىن عقدين جائزين،     ((: كالمه الذي ذكره يف سياق استدالله على جواز االستصناع، قال يف البدائع           

                                                 

  . ولعلّه من هنا كثرت يف هذا البحث نصوص للفقهاء السابقني، وقلّت نصوص الفقهاء املعاصرين، مع تقدير اجلميع)١(
  ).٨(د، العقود املركّبة، لرتيه محا:  يف صورها ينظَر)٢(



 ٢٤٠

         على مبيع يف الذم لَم عقداع يشترط فيه العمل، ُ      ومها السلَم واإلجارة، ألن السنوما اشـتمل   ة، واستئجار الص
  .)١))(على معىن عقدين جائزين، كان جائزا

العقـد الواحـد    ((: وعلى ما تقدم، فيمكن تعريف العقد املركّب الذي يكون على هذه الشاكلة مبا يلي             
قود الداخلة يف البيعـتني يف      العقد الواحد، صورة الع   : ، وخيرج بقويل  )٢))(أكثر من عقد  الذي جتتمع فيه أحكام     

  .بيعة، إذ ليست من تلك العقود املركّبة اليت يقصدها هذا البحث، وإن كانت تدخل عند البعض يف مفهومها

: إنه يدخل يف سياق هذا البحث من تلك العقود، ويف ذلك التعريف الذي اقترحته، صورة واحدة، وهي                
ت عقدا واحدا، وذلك كعقد املقاولة هـا هنـا، وكعقـد            اجتماعها يف منظومة عقدية واحدة، كما لو كان       

  .االستصناع عند احلنفية

أن : األول: وحكم العقود املركّبة يف الشرع هو اجلواز، ولكن، بشروط أو بضوابط ال بد من اعتبارهـا            
لـذي  ؛ وكان من مسلك العلماء أم يبيحون العقـد ا         )٣(يكون كل من تلك العقود اتمعة يف بوتقتها جائزا        

أال يكون مثل هذا التركيب بـني  : الثاين؛ )٤(يكون على هذه الشاكلة، إذا كانت مفرداته العقدية مباحة أصال        
عقدين أو أكثر، حيلة إىل الربا، كأن يبيعه مد متٍر رديء بدينار، ويشتري منه بذات الدينار نصف مد متر جيد؛ 

: الثالث؛ )٥(بأن يبيعه على أن يقرضه مبلغا من املال شهراأو أن يكون ذريعة إىل الربا، كشأن بيع وسلف معا، 
بعتك داري، وأجرتكها   : أال يوجد تنافر يف أحكام العقدين املتركِّبني معا على شاكلة عقد واحد، كأن يقول             

مها فالبيع يقتضي متليك العني، واإلجيار يقتضي متليك املنفعة، و        : شهرا، بكذا؛ إذ حمل العقد ومقصوده، يتنافيان      
  .)٦(واقعان على حملّ واحد

                                                 

  ).٦/٩٧( بدائع الصنائع، للكاساين، )١(
أن ((: ، فقد عرفها بقوله)٧( وهذا خيتلف عن تعريف العقود املركّبة عند الدكتور نزيه محاد يف كتابه العقود املركّبة، )٢(

قرض واملزارعة تشتمل على عقدين فأكثر، كالبيع واإلجارة واهلبة والوكالة وال) صفقة(يتفق الطرفان على إبرام معاملة 
إخل، حبيث تعترب موجبات تلك العقود اتمعة، ومجيع احلقوق وااللتزامات املترتبة عليها، مجلة ..والصرف والشركة واملضاربة

؛ لكن تعريف الدكتور محاد هو الذي تأسس عليه ))واحدة، ال تقبل التفريق والتجزئة واالنفصال، مبثابة آثار العقد الواحد
  .ذكور أعالهتعريفي امل
  ).١٩-١٣( العقود املركّبة، لرتيه محاد، )٣(
وألا مشتملة على أمرين جائزين، ((): ٧/٥١٣( كما هو شأن شركة املفاوضة عند احلنفية، ففي بدائع الكاساين، )٤(
  .))الوكالة والكفالة، ألن كل واحد منهما جائز حال االنفراد، وكذا حالة االجتماع: ومها
  ).٢٣-١٩(ركّبة، لرتيه محاد،  العقود امل)٥(
  ).٣٢-٢٤(العقود املركّبة، لرتيه محاد، :  ينظَر)٦(



 ٢٤١

إنه إذا انضبط العقد املتركِّب بتلك الضوابط والشروط، فهو إذن يف عالَم اجلواز الشرعي، وجـوازه يف                 
  .األصل عائد إىل جواز ما يتركّب منه من عقود
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، دون أن يكون    مستقالّ من صور عقد املقاولة، عقدا       مثة من يعترب عقد االستصناع، الذي يشكّل صورة       
  .)١(متركِّبا من عقود عدة

وإمنا هـو عقـد     ((فاالستصناع، على حسب هذا الرأي، ليس بيعا، وال إجارةً، وال سلَما، وال غريمها؛              
  .)٢))(رمستقلّ، له شروطه اخلاصة به، وخصائصه وآثاره اخلاصة به، وال ينبغي صهره يف بوتقة عقٍد آخ

ومما استند عليه الدكتور علي حميي الدين القره داغي، وهو من أصحاب هذا القول، نص نقله السرخسي                 
عن أحد أئمة احلنفية، فلقد رأى فريق من احلنفية أن عقد االستصناع عقد بيع، رغم اختالفه عند هؤالء عـن                    

 صاحب املختصر املشهور املسمى بالكايف      روزياحلاكم الشهيد أبو الفضل امل    البيع يف بعض الوجوه، من هؤالء       
بيـع عـني    : اعلم أن البيوع أنواع أربعة    ((:  يف املبسوط قوله   السرخسي، فقد نقل عنه اإلمام      )٣(يف فقه احلنفية  

بثمن، وبيع دين يف الذمة بثمن، وهو السلَم؛ وبيع عمل، العني فيه تبع، وهو االستئجار للـصناعة وحنوهـا،                   
يه الوصف الذي حيدث يف احمللّ بعمل العامل؛ وبيع عني شرط فيه العمـل، وهـو االستـصناع،                  فاملعقود عل 

، ولعل شاهد الدكتور القره داغي من هذا الـنص، اعتبـار احلـاكم الـشهيد                )٤))(فاملستصنع فيه مبيع عني   
 إذن عقد خاص، فال     االستصناع من أنواع البيوع، مع ما يفهم من كالمه أنه بيع خاص، كالسلم وغريه؛ فهو              

وهلذا ((: ويعقّب السرخسي على ذلك النص بقوله     ن عقود أخرى ليدخل فيها؛      يلزم أن يبحث له عن أصول م      
يثبت فيه خيار الرؤية، والعمل مشروط فيه، وهذا ألن هذا النوع من العمل اختص باسـم، فـال بـد مـن                     

، وهذا  )٥))(ن الصنع، فعرفنا أن العمل مشروط فيه      اختصاصه مبعىن يقتضيه ذلك االسم، واالستصناع استفعال م       
                                                 

- ١٣٦(حبوث يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، :  هو رأي الدكتور علي حميي الدين القره داغي، ذكره يف كتابه)١(
  ).٢/١٩٠(، ١٤عقد املقاولة، ع: ، والدكتور قطب مصطفى سانوا، يف حبثه)١٣٧
  ).١٣٦( حبوث يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، لعلي حميي الدين القره داغي، )٢(
  .، أن كايف الصدر الشهيد هو منت مبسوط السرخسي)٥/٢٢٥( يف حاشية ابن عابدين، )٣(
 ليست ، وألفت النظر أن الدكتور القره داغي ذكر هذا النص مضيفا إليه عبارة)٨٥-١٥/٨٤( املبسوط، للسرخسي، )٤(

يف مبسوط السرخسي، مث نسبه إىل السرخسي، غري أنه نقله عن احمليط الربهاين البن مازة، وليس عن املبسوط، رغم وجوده 
على ما هو واضح ها هنا، فيه، ومع ذلك فالسرخسي نسبه ال إىل نفسه، بل إىل احلاكم الشهيد، كما هو ظاهر أعاله، ولعلّه 

  .إىل السرخسييف احمليط الربهاين منسوب فعال 
  ).١٥/٨٥( املبسوط، للسرخسي، )٥(



 ٢٤٢

يفيد قول الدكتور القره داغي، وإن مل يذكره، وفائدته أن السرخسي يعترب االستصناع خمتصا باسم، فال بد من 
  .اختصاصه مبعىن يقتضيه ذلك االسم

، رط فيه العمـل   عني ش  على أن االستصناع بيع      السرخسي ومن   احلاكم الشهيد إذن، فهذان نصان من     
ن يـصلحان  ان النصافصار ذا العمل استصناعا؛ وأنه خمتص باسم، فال بد أن خيتص مبعىن يناسب االسم؛ هذ              

  .يف عقود أخرىأخرى له ي العتبار االستصناع عقدا خاصا دون حاجة إىل حبث مرجعية برأي

 عقد قائم بذاته، دومنا حاجـة إىل        ومما استند عليه الدكتور قطب مصطفى سانوا، وهو من القائلني بأنه          
إحلاقه بشبه له من العقود القدمية؛ أن عقد االستصناع عقد غري الزم للمستصِنع يف املعتمد عند احلنفية؛ خبالف                  

  .)١(عقد املقاولة الالزم للجانبني من ساعة إنشائه

راشدي، يف إطار ضوابط ال بد ترجيح إجياد عقود مل يكن متعارفا عليها يف العهدين النبوي وال           ولقد تقدم 
؛ )٢(ملمنوحة لإلنسان يف هذه الناحيةمن اعتبارها، كل ذلك ضمن ما يقرره الفقه اإلسالمي من سلطان اإلرادة ا

، دون أن يتوزع أمره على عقوٍد قدمية معروفة، فهذا ال خيالف            مستقلّفأن يتقرر ها هنا أن املقاولة عقد جديد         
الفقهاء قدميا مل يبحثوا هذا العقد على شاكلته املتعارف عليها يف عصرنا، وإمنا حبثوا              وضمن ضوابطه؛   ما تقرر   

قريبا منه، بل رمبا يكونون قد حبثوه فعال، لكن، حتت تسمية أخرى، ذلك أن ما يقرره احلنفية من إباحة عقد                    
  . االستصناع، ميكن أن يكون مرجعية فقهية هلذا العقد

ما أثبته هذا البحث من جواز إحداث عقـود جديـدة مل            : األول: ألمرين وعقد املقاولة صحيح شرعا،   
ولئن أىب البعض هذا األصل، فاملقاولة      : والثاينتكن يف سلف األمة، وفق الضوابط الشرعية للعقود الصحيحة؛          

 إنه مل يصح يف    اإلجارة، وعقد السلَم؛     ترجع يف مضموا إىل عقود صحيحة شرعا، كعقد االستصناع، وعقد         
  . بضوابط العقد الصحيح شرعاوهو أيضا منضبط مينع من عقد املقاولة، ماأصول الشرع ونصوصه 
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       االستصناع يف املواد ٣٩٢-٣٨٨: (نظّمت جملة األحكام العدلية أحكام(  ، هـا    وذكـرتتماد )٣٨٨ (
، على أن االستصناع إمنا يصح فيما تعومل به عرفـا، وأن مـا ال               )٣٨٩(صورة االستصناع، ونصت مادا     

على لزوم الوصـف املتفـق عليـه يف      ) ٣٩٠(يتعامل به عرفا، فيجب لصحته شروط السلَم؛ ونصت مادتها          
، نصت على عدم لزوم دفع الثمن وقت العقد، وهو هنا يفارق السلَم الذي يلزم               )٣٩١(املصنوع؛ ويف مادا    

                                                 

  ).٢/١٩٠(، ١٤ عقد املقاولة، لقطب مصطفى سانوا، ع)١(
  .، من هذا البحث)١١٥-٧١: ( ينظَر)٢(



 ٢٤٣

على لزوم العقـد للطـرفني، وأن       ) ٣٩٢(ونصت الة أيضا يف مادا       دفع الثمن عند العقد كما تقدم؛        هفي
  .املستصِنع يخير فحسب حينما ال تكون األوصاف متطابقة

هذا، واالستصناع املذكور هو أساس املقاولة اليت اتجه إليها القانون املدين األردين، فقد نظّـم القـانون              
، وجعلـها   )٨٠٤-٧٨٠(ألردين أحكام املقاولة يف مخس وعشرين مادة، وذلك فيما بـني املـادتني              ااملدين  

  .هموضوع الفصل األول من الباب الثالث من

إال أن عقد املقاولة مل يذكر يف جملة األحكام العدلية العثمانية، إال إذا اعتِبر ما ذكرته الة من تعريفهـا                    
عقد مقاولة مع أهل ((: )١٢٤( يف املادة  املقاولة، فقد قالت الة معرفة االستصناع      لعقد االستصناع حديثا عن   
إنه ليس ببعيد اعتبار االستصناع بتلك الصورة يف تعريف الة، هو           : ؛ وقد يقال  ))الصنعة، على أن يعمل شيئا    

ن املقاولة يف هذا التعريف ليست ذاته املقاولة اليت يدور حوهلا هذا املبحث؛ غري أن هذا ال يصح يف تقديري، أل    
ذات العقد املعروف ذا االسم، بل كلمة املقاولة هنا هي على معىن التفاوض لغة، أي هي تعبري لغوي عـن                    

وقاولْتـه يف أمـره،     ((: ، وفيه ما نقلْته عن اللسان     )١(التفاوض، على ما مضى شرحه عند تعريف عقد املقاولة        
؛ ومما يؤكّد هذا ما يف درر احلكام شرح جملة األحكام عندما شرح مـادة الـة                 )٢())تفاوضنا: وتقاولْنا، أي 
إذا قاول شخص خياطاً على صنع جبة، وقماشها وكلُّ لوازمها من اخلياط، فيكون قد استـصنعه                ((: املذكورة

  .)٣())تلك اجلبة، وذلك هو الذي يدعى االستصناع

لة يف التعريف، قد يعترب متهيدا من حمرري الة، ليكـون تعريـف   أرى أن اختيار لفظة املقاوومع ذلك ف  
  . مدخال لتعريف املقاولةاالستصناع

هذا، وبعض عقود املقاولة انفصلت نوعا ما عن عقد املقاولة ذاته من حيث التنظيم القانوين، لينظّم هلـا                  
،  الكتـب قاولة، كعقـد نـشر  القانون أحكاما خاصة تفصلها يف بعض اجلوانب عن بعض تفصيالت عقد امل       

أمره يف فرنسا خمتلطا بعقدي اإلجيار والعمل، كما كان أمره          أول  ؛ وكان   )٤(وكعقد النقل، وغريمها من العقود    
يف القانون الروماين، فصارت العالقة يف األعمال اليدوية عالقة صانع ومستصنع، وذلك ملا هو واضـح مـن                  

  .)٥(نع من رب العملاقتراب الصانع من العامل، واقتراب املستص

                                                 

  .، من هذا البحث)٢٠٥: ( ينظَر)١(
  ).٥/٣٧٨٠( لسان العرب، البن منظور، )٢(
  ).١/١٠٠( درر احلكام، لعلي حيدر، )٣(
  .)١٠(نون املدين، العقود املسماة، لعدنان إبراهيم السرحان، شرح القا:  ينظر)٤(
  .)١٠( شرح القانون املدين، العقود املسماة، لعدنان إبراهيم السرحان، )٥(



 ٢٤٤

مث إن عقود املقاولة كثرية، وإن كان قد اشتهر منها عقد املقاولة على البناء، لكن املقاولة علـى البنـاء                    
ة، ومثة عقـود  ماليست إال أحد عقود املقاولة، فثمة عقد النشر، ومثة عقود النقل واإلعالن وعقود األشغال الع     

ئمة، وعقود أخرى أيضا، غري أنه إذا أطلق عقد املقاولة، فإنه ينصرف            مقاولة تقوم على إصالح وترميم أبنية قا      
  .)١(غالبا إىل عقود البناء

:  مـن القـانون املـدين األردين       )٧٨٦(، ففي املادة     يف القانون  ويتحمل املقاول دون العامل تبعة العمل     
أو تقصريه، أم ال؛ وينتفـي      يضمن املقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة، سواء أكان بتعديه،               ((

  .))الضمان إذا جنم ذلك عن حادث ال ميكن التحرز منه

غري أن العامل خيضع للتشريعات اليت تنظم العمل، من حيث ساعات العمل واإلجازات وتقدير األجـر                
وضمان إصابات العمل، فهذه تسري على العامل دون املقاول، ذلك الذي ال خيضع إلشراف رب العمـل،                 

 خيضع لشروط العقد املربم بينهما، وهذا خيالف عقد العمل، الذي خيضع فيه العامل إلدارة رب العمـل                  وإمنا
  .)٢(وإشرافه، ويتلقى منه تعليماته املتعلقة بالعمل، وهو ينفّذها يف حدود العقد املتفق عليه

ن نوعه، وما إىل ذلـك؛  وجيب يف القانون أن تحف املقاولة مبا مينع التنازع، من وصف ضابط حمللّها وبيا        
 وبيان نوعـه وقـدره      ،جيب يف عقد املقاولة وصف حمله     ((:  من القانون املدين األردين    ٧٨٢املادة  فقد ورد يف    

  .)) وحتديد ما يقابله من بدل،وطريقة أدائه ومدة إجنازه

                                                 

  .)٢/١٨(، ١٤ عقد املقاولة، لعجيل جاسم النشمي، ع )١(
  .)٢/١٥(، ١٤ عقد املقاولة، لعجيل جاسم النشمي، ع )٢(



 ٢٤٥
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عند فاحتة الفصل السابق، وهو ذو ِسمٍة تطبيقيـة ملـسألة الـشرط             هذا هو الفصل التطبيقي املشار إليه       
د املقاوالت، وإمنا اخترت هذا العقـد حتديـدا         واجلزائي، سأحبث فيه إن شاء اهللا تعاىل الشرط اجلزائي يف عق          

كبحث تطبيقي للشرط اجلزائي، ألن أكثر ما يحتاج إليه الشرط اجلزائي، هو ما يكون من اتفاق تعويضي يف                  
ـ             وعق  الـشرط   ها وبـني  د املقاوالت خاصة، فإفراد املقاوالت هنا أمر منطقي، ملنطقية تلك الصلة املعروفة بين

الشرط اجلزائي، كافيا عن احلاجة إىل      : اجلزائي؛ وكان البحث وما توصل إليه من جواز الشروط عامة، ومنها          
عقود املقاوالت حتديدا، وحكمـوا عليـه   هذا الفصل، لوال أن بعض املعاصرين حتدثوا عن الشرط اجلزائي يف       

بالتحرمي، كما سيأيت ِذكره؛ مث إن بعض صور الشرط اجلزائي، تبدو يف عقود املقاوالت أكثر ظهورا منـها يف         
  .غريها؛ لذا، اقتضى األمر عقد فصل خاص بالشرط اجلزائي يف عقود املقاوالت

  :هذا الفصل املباحث التاليةيف وسأحبث 

  .ةحكم غرامة التأخري أو اإلخالل يف عقد املقاول: املبحث األول

  .ةاالتفاق على الشرط اجلزائي يف عقد املقاول: املبحث الثاين

  .ةوقت االتفاق على الشرط اجلزائي يف عقد املقاول: لثاملبحث الثا

  .د املقاولةم يف الشرط اجلزائي يف عقالطرف الذي يغر: رابعاملبحث ال
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غرامة التأخري أو اإلخالل، هي غاية الشرط اجلزائي، فهي ما ينظر إليه رب العمل يف حالـة حـصول                   
 بالتايل يرى أنه قد عوض عما فاته نتيجة للتأخري واإلخالل، فيسعى إلثبات حصوهلما،             وهوالتأخري واإلخالل،   

  .ى املقاِول من غرامة على أثرمهاليأخذ بالتايل ما اشترطه عل

واملسألة بحثت يف مباحث سابقة، ولست أرى داعيا لتكرير حبثها هنا، إذ إن احلكم ينبين هنا على أمرين                  
واألمر ؛  )١(ما وصل إليه البحث من جواز الشرط املقترن بالعقد، وأنه شرطٌ ملزم           : األمر األول : مضى حبثهما 

  .)٢(ينالتغرمي املاليالتعويض والبحث أيضا من جواز ما سبق أن تقرر يف : الثاين

فإذا كان األمران جائزين، وقد تقدم تفصيل احلديث فيهما؛ فغرامة التأخري أو اإلخالل يف عقد املقاولـة                 
  . أيضا، إذ عقد املقاولة من العقود الصحيحة، على ما تقدم، والشرط فيه ملزم كغريه من العقودةجائز

 يتعلّق بغرامة التأخري واإلخالل يف عقود املقـاوالت         هووألة خالفا ال بد من استعراضه،       غري أن يف املس   
  . هنااعقد مبحث خاص لزوم حتديدا، مما دفع إىل 

  :وأستعرض املسألة واخلالف فيها، ومناقشته، ومن مث الترجيح، يف املطالب التالية

  .ل يف عقود املقاوالتآراء العلماء يف غرامة التأخري واإلخال: املطلب األول

  .استعراض األدلة: املطلب الثاين

  .املناقشة والترجيح: املطلب الثالث

                                                 

  . هذا البحث، من)١١٤-٧٧: ( ينظَر)١(
  .، من هذا البحث)١٨٩-١٨٤: ( ينظَر)٢(
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هذا الذي تقدم من جواز غرامة التأخري، أي الشرط اجلزائي يف عقود املقاوالت، هو رأي مجهرة أهـل                  
  .)٢(، وال أرى ضرورة حبث أدلّة جوازه، بعد أن تقدم تفصيلُه يف حملّه من هذا البحث)١(يف هذا العصرالعلم 

يـرى حتـرمي    الذي   ،الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود      كغري أن بعض املعاصرين يرون غري هذا الرأي،         
لى املقاول بإلزامه بالغرامة على ما      فإن احلكم ع  ((:  يف هذا  يقولوالشرط اجلزائي على التأخر يف إجناز املقاولة،        

زاد على املدة، مع العلم ذه األعذار، أنه حكم عليه باجلور وعدم العدل، ونتيجة هذا احلكم هو أن يـستبيح                    
املالك أكل مال املقاول وأجرة عمله وعرق جبينه ظلما بغري حق، ألن الذين فرضوا هذا الشيء مسوها غرامةً،                  

؛ وذكر أن املقاول عادة ما ينتظر قدوم مواد البناء من اخلارج مددا تتطاول، وهو ما يعين                 )٣())أي ظلما ونكاال  
غر؛ هذا هو رأي الشيخ آل حممود يف مسألة )٤(م؟حسب املفهوم من كالمه، أنه ال دخل له يف التأخري، فكيف ي

  .غريه يقول بهفيما إذا كان ، وال أعلم  يف عقود املقاوالتالشرط اجلزائي
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مثة أدلّة من النصوص، يدلّ عمومها على جواز الشرط اجلزائي، تقدم حبثها؛ ومثّة مـسائل مـن الفقـه                   
اإلسالمي، هي أدلّة الشيخ آل حممود؛ سأستعرض أدلة اجلواز سريعا، إذ تقدم تفصيلها يف حملّه، وسأسـتعرض          

  .يااأدلّة الشيخ آل حممود بتفصيل يكفي يف ب

                                                 

، والعالمة الدكتور م مساحة الشيخ عبد العزيز بن بازكالعلماء املمثَّلني يف هيئة كبار العلماء يف السعودية، وعلى رأسه )١(
مية الصادرة عن هـ، ونشرته جملة البحوث اإلسال٢١/٨/١٣٩٤عبد اهللا بن منيع؛ وورد يف قرارهم الذي أصدروه بتاريخ 

؛ )هـ١٣٩٦-١٣٩٥(الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالرياض، وذلك يف عددها الثاين 
أن الشرط اجلزائي  :لذلك كله فإن الس يقرر باإلمجاع((: ؛ وفيه ما نصه١٤١وجاء قرارها يف العدد املذكور يف الصفحة 

 العقود شرط صحيح معترب، جيب األخذ به، ما مل يكن هناك عذر يف اإلخالل بااللتزام املوجب له يعترب الذي جيري اشتراطه يف
  .))شرعاً، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حىت يزول

 ،ه اإلسالمي ، أن يف الفق)٢/٧١٨(وكذلك هو قول العالّمة الشيخ مصطفى الزرقا، فقد ذكر يف املدخل الفقهي العام
، إذ نص أنه جيوز )١٧٨(الدكتور وهبة الزحيلي يف كتابه املعامالت املالية املعاصرة، هو كذلك قول وط اجلزائي؛ متسعا للشر

الدكتور عجيل جاسم النشمي، يف حبثه عقد كذا هو قول فقط يف جمال املقاوالت واالستصناع وإجارة األعمال وحنوها؛ و
  .)٢/٤٩(، ١٤املقاولة، ع

  . من هذا البحث،)١٨٩-١٨٤: ( ينظَر)٢(
  .)١/٣٠٨( جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود، )٣(
  .)١/٣٠٧( جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود، )٤(
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لقد سبق ذكر أدلة القائلني جبواز غرامة التأخري أو اإلخالل، فال أعيدها تفصيال، غري أين سأشري إليهـا                  
  .إشارات سريعة

لعلّ ما ميكـن أن     أهم أدلة القائلني باجلواز هي عموم أدلة إباحة الشروط، وقد مضى ذكرها يف حملّه، و              
املسلون على شروطهم، إال شرطا حرم حالال       : ( يف احلديث الصحيح   �يكون منها كالنص يف املسألة، قوله       

يا أيهـا   : ( بعمومها، وهو املذكور يف قوله تعاىل      األمر بالوفاء بالعقود والشروط   ذلك  ك؛ و )١()أو أحلّ حراما  
تعامل مجاعة من بعض التابعني بالشرط املقتضي شيئا مـن          ا  ذك؛ و )١: املائدة(،  )الذين آمنوا أوفوا بالعقود   

أدخـل  : قال رجل لكريه  ((: كما يف صحيح البخاري   اخلسران على أحد طريف العقد، رد أنه رضي بذلك،          
من شرط على نفـسه     : شريحركابك، فإن مل أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم خيرج، فقال               

إن مل آتـك  :  سئل عن رجل باع طعاما وقـال     شرحيا؛ وروى البخاري أيضا أن      ))عليهطائعا غري مكره، فهو     
  .)٢))(أنت أخلفت، فقضى عليه((:  للمشتريشريحاألربعاء فليس بيين وبينك بيع، فلم جيئ، فقال 

، بل األصل أن من تسبب بضرر فقد حتمـل     لتعويضلعدم وجود املنايف    : من أهم األدلّة القاضية جبوازه    و
  .بعته، واملقاول ها هنا تسبب بضرر بتأخريه وإخالله مبا اتفق عليه مع رب العملت

هذه أدلّة كافية بعمومها يف إباحة مثل هذا الشرط، واحلق أن األدلّة أوسع من هذا، غري أين مل أر ضرورة                  
  .تفصيلها، لتقدم ذلك يف حملّه
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  :)٣(استند الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود يف منعه من غرامة التأخري على األدلّة التالية

أنه مل يقل أحد من أئمة املذاهب األربعة جبواز التغرمي على التأخر عن املدة املتفق عليهـا                 :  األول الدليل
ا قد يذهب بأعظم مقاولته، اليت هـي مبثابـة          أن فيه من األضرار على املقاول م      :  الثاين الدليل؛  بني العاقدين 

منع احلنابلة  :  الثالث الدليل؛  أجرته، وحاصل جتارته، ألن كل مواد البناء اليت يستخدمها يف مقاولته هي ملكُه            
أريد أن تبين يل دارا بكذا، بشرط أن تنجز يف وقـت            ((: للجمع بني املدة والعمل يف باب اإلجارة، كأن يقول        

  .)) مينع التنجيز يف املدة املضروبةكذا، لوقوع ما

                                                 

  .)٩٩هـ (املبحث الثالث، الفصل األول، : ، تفصيل القول يف تفصيل تصحيحه)١٣٥٣: ، ح٣/٦٢٦( الترمذي، )١(
  .)٢/٢٦٧( البخاري، )٢(
  .)١/٣٠٦(جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود، : ظر هذه األدلة يف تن)٣(
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، وكفى ذلك عن تكريـر      )١(تقدمت مناقشة أدلة املبيحني يف حملّها من املبحث الثالث من الفصل األول           
  :؛ إال أنه ينبغي مناقشة أدلة املانعني للغرامة اجلزائية، وهو ما أذكره فيما يلي هناذكرها

ة وهو أنه مل يقل أحد من األئمة األربعة جبواز التغرمي على التأخر عن املـد              : اقشة الدليل األول  من: أوال
إن صح أنه مل يقل به أحد من األئمة األربعة، فهذا ليس بدليل يف البحث               : اجلواباملتفق عليها بني املتعاقدين؛     

بـه،  جمـتمعني  د يكون صوابا رغم عدم قوهلم    العلمي، ذلك أنه حىت لو مل يقل به أحد من األئمة األربعة، فق            
وكذلك فإن مسألة التغرمي على اإلخالل، هـي        ن، يصح وقوع اخلطأ والصواب منهم؛       جمتهدو �ذلك أم   

ابن تيميـة عـن     اإلمام  ومع ذلك، فقد قال     ِبرمِتها مسألة جديدة، مل تكن بذاا مبحوثة عند األئمة األربعة؛           
قال إن العقوبات املالية منسوخة، وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأمحد، فقـد             ومن  ((: مذهيب مالك وأمحد  
، رغم أن املذهب عنـد  )٣( التعزير بأخذ اإلمام املالأبو يوسفالقاضي  أباحكذلك ؛ و)٢())غلط على مذهبهما  

  . يصح الإليهمفحسب غريه ؛ فإذا كان هذا موجودا لدى هؤالء األئمة، فنسبة )٤(هاحلنفية عدم التعزير بأخذ

وهو أن فيه من األضرار على املقاول ما قد يذهب بأعظم مقاولته، اليت هي              : مناقشة الدليل الثاين  : ثانيا
قـد  الضرر   ذلك أن  ال يناقش هذه القضايا مبثل هذا املنطق،         الفقهأن  : فاجلوابمبثابة أجرته، وحاصل جتارته؛     

هـده، أو بعـض     جل اه قد وقع منه الضرر، وليس إنكار      م باعتبار هو يغر ف على الطرف اآلخر،      املقاول منوقع  
  . جهده

أنه : فاجلواب؛   منع احلنابلة للجمع بني املدة والعمل يف باب اإلجارة         وهو: مناقشة الدليل الثالث  : ثالثا
؛ ومع ذلك، فـإن     ، مع أن األصل االستناد على أصول الشريعة       استند لقوله بأقوال العلماء، ال بأصول الشريعة      

  . رأيهم، الذين بىن على قوهل ذامفيه، بل اختلف فيه قول احلنابلةأنفسهم  إمنا جاء على قول اختلفوا استناده

  ..وال بد من ذكر صورة املسألة، وذكر أقوال العلماء فيها

: اتفق العلماء أنه جيوز شرعا أن يقدر عمل األجري مبدة العمل، كأن يقال لـه              : سألة كما يلي  املصورة  
 أيام، بعشرة دنانري؛ كما جيوز       عشرةَ ، أي يف بناء جدار أو حراثة أرض أو غريمها،         كذايف  تعمل يل   أريدك أن   

أريدك أن تبين هذا اجلدار بعشرة دنـانري، دون  : شرعا أن يقدر عملُه مبقدار العمل الذي ينجزه، كأن يقول له   
                                                 

  .، من هذا البحث)١٨٩-١٨٤: ( تنظر هذه األدلة يف)١(
  .)٤٨( احلسبة يف اإلسالم، البن تيمية، )٢(
  .)٣/٦٣٤( تبيني احلقائق، للزيلعي احلنفي، )٣(
  .)٥/٤٤( البحر الرائق، البن جنيم، )٤(
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لفوا فيه هو اجلمع بني املدة وبني تنجيز عمٍل ما          غري أن ما اخت   ؛  )١(أن حيدد له املدة؛ هذا كلّه جائز عند العلماء        
أريدك أن تبين هذا اجلدار بعشرة دنانري، وتنجزه يف عشرة أيام؛ فهل اجلمع بني املدة               : يف ظرفها، كأن يقول له    

  ومقدار العمل املتفق عليه جائز يف الفقه اإلسالمي؟ 

  اإلمام إحدى الروايتني عن  يف  ، و )٣(عند الشافعية األصح  يف  ، و )٢(أيب حنيفة اإلمام  يف املسألة خالف؛ فعند     
 ال جيوز إذا وِسـعت      ، فإنه عند املالكية ما  أ؛ و )٤(أنه جيوز عنه  األخرى  يف الرواية األخرى    ال جيوز، و  أنه  أمحد،  

جيوز؛ وإن كان الزمن أوسع من العمل، جـاز         فهو  : يف قول آخر  أما  ، و  عندهم املدة العمل على أحد القولني    
  .)٥( عند املالكيةعلى األكثر

 يريانه جائزا ال غبار     ، بن احلسن   يوسف وحممد  و أب  أيب حنيفة خيتلف، فالقاضي    عند صاحيب غري أن األمر    
  .)٦( من الناحية الشرعيةعليه

 عند احلنابلة،   أحد الرأيني هذه هي املسألة إذن، وهي حمل خالف، وقد استند فيها الشيخ آل حممود على               
  .وعند غريهم رغم اخلالف فيها عندهم

واحتج الكاساين أليب حنيفة بأن املعقود عليه يف هذه احلالة جمهول، ألنه ذكر أمرين مها املدة والعمـل،                  
 يوما ليخيط لـه  ما إذا استأجره للمنع فيواحتج الشافعية؛ )٧(واحلال أن كال منهما جيوز أن يكون معقودا عليه        

 يفرغ من اخلياطة يف بعض اليوم، فإن طولب يف بقية اليـوم             ألنه يؤدي إىل التعارض، وذلك أنه قد      ((: قميصا
دليل ؛ واختصر بعض شراح منهاج النووي       )٨()) وإن مل يطالَب، أخلّ بشرط املدة      ؛لبالعمل، أخلّ بشرط العم   

                                                 

بدائع الصنائع، : عمل األجري املشترك باملدة، أو بالعمل، يف املذاهب األربعة، ودون اجلمع بينهما، ينظَر يف تقدير )١(
، )٥١٨-٣/٥١٧(، واملهذّب، للشريازي، )٤/١٢(، والشرح الكبري، للدردير، وحاشية الدسوقي عليه، )٥/٥٤٣(للكاساين، 

  .)٦/٨(واملغين، البن قدامة، 
  .)٥/٥٤٣(اساين،  بدائع الصنائع، للك)٢(
  .)٥١٨-٣/٥١٧( املهذّب، للشريازي، )٣(
  .)٦/٩( املغين، البن قدامة، )٤(
، ونقل )٧/٥٢٧(، ومواهب اجلليل، للحطاب املالكي، )٤/١٢( الشرح الكبري،للدردير، وحاشية الدسوقي عليه، )٥(

، أن الزمن الذي قُيدت به اإلجارة، إن كان الذي قاله من يرتضى من الشيوخ((): ٧/٥٢٧(العالّمة احلطاب يف املرجع نفسه، 
  .))أوسع من العمل بكثري، فال يختلَف يف اجلواز؛ وإن كان أضيق بكثري، فال يختلَف يف املنع

  .)٥/٥٤٣( بدائع الصنائع، للكاساين، )٦(
  .)٥/٥٤٣( بدائع الصنائع، للكاساين، )٧(
  .)٣/٥١٨( املهذّب، للشريازي، )٨(
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: اهليتمـي  ابن حجر    وقال؛  )٢(أن علة البطالن هو االحتمال    بعضهم  وذكر   ؛)١(الغرر: بكلمة واحدة هي  املنع  
  .)٣())هإن قصد التقدير بالعمل فقط، وإنّ ِذكر الزمن إمنا هو للحمل على التعجيل، صح على األوجنعم، ((

، بأن املعقود    عنه  وكذا ابن قدامة هلما وألمحد يف الرواية األخرى        ،للصاحبنيواملرغيناين  واحتج الكاساين   
 قـال   ؛)٤( أما ِذكر املدة فهو للتعجيل     ،عليه يف احلقيقة هو العمل، فهو املقصود أصال، وهو معلوم غري جمهول           

فلم تكن املدة معقودا عليها، فِذكرها ال مينع جواز العقـد؛           ((: الكاساين متابعا احلديث عن مذهب الصاحبني     
وإذا وقعت اإلجارة على العمل، فإن فرغ منه قبل متام املدة، أي اليوم، فله كمال األجر؛ وإن مل يفرغ منه يف                     

؛ وهو خالف ما ذكره ابن قدامة وفق الرواية األخرى عن اإلمام أمحد، فقد              )٥())ن يعمله يف الغد   اليوم، فعليه أ  
قرر أنه لو وفّى بالعمل قبل املدة، مل يلزمه العمل حىت آخرمها، كما هو مذهب الصاحبني؛ أما إذا مل يتمـه يف          

ة، فللمستأجر فسخ اإلجارة، وله إمتامها، بترك األجري ليتم٦( عمله يف اليوم التايلاملد(.  

ملنازعة، على ما ذكر    إىل ا وال بد من التأكيد أن فساد مثل هذه اإلجارة عند أيب حنيفة عائد إىل إفضائها                
؛ )٧())تصحيحا للعقد، فترتفـع اجلهالـة    ((املرغيناين، وذكر يف الوقت ذاته أن ذكر املدة إمنا يكون لالستعجال            

    فهم من تعبري املرغيناين توجه الصاحبني للتصحيح ما داما وجدا لذلك باباً؛ والذي يظهـر يل أن تـصحيح               في
  .عقود املسلمني أوىل من إفسادها، كلما وجد لذلك التصحيح مسلك

ألن الغرر املنهي   ال يظهر يل ذلك،     :  حبث الغرر، فهل فيها غرر؟ اجلواب      جزء من هذه هي املسألة، وهي     
هو الذي ال   ((: ما يف عمدة القاري أنه    قد تقدم   ، و )٨(وانطوى عنه أمره  عنه يف النصوص هو ما جهلَه اإلنسان،        

: اجلواب؛ فهل اجلمع بني حتديد الزمان ومقدار العمل مما ينطوي عن اإلنسان أمره؟              )٩())يدرى، أيكون أم ال؟   
مقدار : والثانيةان؛  الزم: إحدامهاآٍت من ناحيتني،     ذا التقدير ، وه النايف للغرر التقدير  ب هو مما ظهر أمره   بل  ال،  

                                                 

  .)٥/٢٨١(، واية احملتاج، للرملي، )٦/١٧٨(، وحتفة احملتاج، البن حجر اهليتمي، )٣/٤٥٥(للشربيين،  مغين احملتاج،)١(
  .)٥/٢٨١( اية احملتاج، للرملي، )٢(
، واية احملتاج، )٣/٤٥٥(مغين احملتاج، للشربيين، : ؛ وبقريب منه)٦/١٧٨( حتفة احملتاج، البن حجر اهليتمي، )٣(

  .)٥/٢٨٢(للرملي، 
  .)٦/٩(، واملغين، البن قدامة، )٣/١٢٨٤(، واهلداية، للمرغيناين، )٥/٥٤٣( بدائع الصنائع، للكاساين، )٤(
  .)٥/٥٤٣( بدائع الصنائع، للكاساين، )٥(
  .)٦/٩( املغين، البن قدامة، )٦(
  .)٣/١٢٨٤( اهلداية، للمرغيناين، )٧(
  .)٢/٣٠٠( القواعد الكربى، البن عبد السالم، )٨(
  .)١١/٢٦٤(قاري، للعيين،  عمدة ال)٩(



 ٢٥٢

 فال وجه العتباره غررا؛ أما مسألة بقاء بعض اليوم املتفق علـى             ،العمل؛ فإذا تقدر كلّ منهما مبا يسع اآلخر       
 هـو  و مما يتسامح به الناس،      ه، فإن  دون عمل بسبب إجناز العمل قبل انقضاء اليوم         العمل الزماين  اعتباره ظرف

إن القصد مـن ذكـر   : وابن قدامةواملرغيناين  من كالم الكاساين تقدم أشبه بالغرر اخلفيف، ذلك أنه على ما    
  . احلثّ على التعجيلهوالزمان، 

والعجيب أن الشيخ آل حممود يفترض إتيان املعقود عليه بأقلّ من الوصف فيقول عن اختالف األوصاف                
وهو ما جيـب أن     ؛  )١))(عليه الصفة إنه ليس للمالك إال أقل ما يقع        ((: عما اتفق عليه العاقدان يف عقد املقاولة      

 الفرق بني الوصفني، أو     تعويضيعين أن البناء إذا كان أقل مما تقع عليه الصفة املتفق عليها، فهو ما حيتاج إىل                 
 أنه يقـدر    ه من ذكرال يخرج الطرفني من املشكلة ما       و العمل، وإال فال معىن لقوله هذا؛        إىل تعويض صاحب  

، فإن مصاحل البناء أعظم من      )٢(فذ من عمل، فيأخذ ذا املقدار من األجرة املتفق عليها         حني الرتاع مقدار ما أن    
رار برب العمل، يوجب معه تعويضه؛ خاصة أن املقاول مثل هذا احلل، إذ رمبا أدى هذا احلل إىل كثري من اإلض
  .هو من أخلّ باملوعد أو باملواصفات، فعليه يقع التعويض

 أيب يوسف وحممد؛ إذن     ند أمحد يف رواية، وعند الصاحبني     ضى، فاألمر جائز ع   وعلى كل حال، فكما م    
               م؛ فهل جيوز بناء على كل ما مضى حترميحرأمٍر ألجل قول من أقوال      مثة رأيان يف املسألة، رأي يبيح ورأي ي 

إنـه إن  ال احملرمـة؟  األقوأدلّة بيحة أقوى من ملخاصة أن أدلّة األقوال ا العلماء، مع وجود أقوال أخرى لغريه؟       
حرمه قولٌ، فقد أباحه آخر، وعلى من يقلّد إماما أال مينع غريه من تقليد إمام غريه؛ أما يف االجتهاد، فـاألمر                     
منفي من أصله، إذ على اتهد أال يقلّد إال النصوص؛ إنه يفهم أن يتبع إنسانٌ قوال من أقوال األئمة اتهدين،                    

  .باع الدليلمن اتله  علمي ال بدغري أنه عند البحث ال

وما قد قيل فيـه مـن       دة والعمل يف اتفاق عقد اإلجارة،       ، فال دليل مينع اجلمع بني امل      ومن حيث الدليل  
  .احملذور، فليس حمظورا يف واقع األمر

وعلى ما تقدم، فالراجح هو جواز اجلمع بني االتفاق على املدة والعمل معا يف اإلجارة، وكـأثر هلـذا                   
املقاولة على منـع    االتفاق على التعويض عن اإلخالل باملدة املتفق عليها يف عقد           الترجيح، يكون االستناد ملنع     
  .مثل هذا اجلمع ليس صحيحا

                                                 

  .)١/٣٠٩( جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود، )١(
  .)١/٣٠٩( جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود، )٢(



 ٢٥٣

�א�9-�ق�$��Dא��7ط�א�:زא4�����$د�א���و��:�א������א��3"� �

ن يف مسائل كانـت     تعرض الفقه اإلسالمي إلخالل العامل وتقصريه، وأثر ذلك من حيث الضمان، لك           
تناسب العصور القدمية، فنجد الكاساين مثال يتحدث عن حكم من دفع ثوبا إىل صباغ ليصبغه لونا، فـصبغه                  

فصاحب الثوب باخليار، إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض، وسلّم الثوب لألجري؛ وإن شاء أخذ ((: لونا آخر، قال
هل أمره تعويضا   س املسألة عنده مسألة ثوب ي     إن،  )١())ا يزيد الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه، إن كان الصبغ مم         

ألن الضمان وجب حقا له، فله      ((: يذكر حق صاحب الثوب يف إسقاط التضمني قائال       تراه  أو مساحمة، ولذلك    
 أن يسقط حقّه، وال أجر له، ألنه مل يأت مبا وقع عليه العقد رأسا، حيث مل يوف العمل املأذون فيه أصال، فال                    

  .؛ وسيأيت أن مثل هذا اإلسقاط ممكن شرعا، ما مل يكن أثرا عن اشتراط سابق مبنع التعويض)٢())يستحق األجر

فاملسألة إذن ِبرمِتها عند القدماء تدور حول أمور سهلة، ختتلف اختالفا كليا من حيث حجمها عن أثـر     
التسامح فيها، ولذلك مل يتحدث الكاساين عن التقصري أو اإلخالل يف عقود املقاوالت، اليت ال يستسهل الناس        

سبق شرط التعويض فيما ذكره من أمثلة، ومع ذلك، فقد قرر حق صاحب العمل بالتعويض عما حلق مبـادة                   
  .)٣(العمل من إخالل، وجعل من حقّه إسقاط ذلك التعويض

سارة جراء تقـصري    ثبت يف املبحث السابق استحقاق رب العمل للتعويض عما حلق به من اخل            وكان قد   
هامة  جوانب   ألجلال بد من إمتامه     ف،  ذلكعند  احلديث ال يتوقف    ولكن  املقاول، أو إخالله مبقتضيات العقد،      

وحكم اشتراط املقاول إعفاءه عدم الـضمان، وامتنـاع     ،  يه عل ان التنفيذ إن أمكن مقدم    وكَكَ،  املقاولةبتعلق  ت
  :ةيف املطالب التالي؛ ورأيت شرح كل ذلك ان دعوى الضم، وتقادمالتعويض مع وقوع الضرر

  . بالعقدالتقصري أو اإلخاللحني االتفاق على التعويض : املطلب األول

  . ما أمكنتنفيذ املقاول ملا اتفق عليه مقدم على التعويض: املطلب الثاين

  .التقصري وأتضمني املقاول عند اإلخالل : املطلب الثالث

  .يما ال ميكن التحرز منهال تضمني ف: املطلب الرابع

  .اشتراط إعفاء املقاول أو املهندس من الضمان: املطلب اخلامس

  .التقادم يف دعوى الضمان: السادساملطلب 
                                                 

  .)٦/٧٢( بدائع الصنائع، للكاساين، )١(
  .)٦/٧٢( بدائع الصنائع، للكاساين، )٢(
  ).٦/١٠٠( بدائع الصنائع، للكاساين، )٣(



 ٢٥٤
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 االتفـاق علـى     رورةض أي حول    ،تفاق على التعويض يف العقد ذاته     اال ضرورةيدور هذا املطلب حول     
وال أقصد أن من مل يشترط فال حق له يف التعويض، ذلك أن صاحب العمـل                الشرط اجلزائي يف ذات العقد؛      

  .يستحق التعويض أصال رد الضرر الذي حلق به، وإن مل ينص على اشتراطه يف العقد

أن مثل هذا االتفـاق حيـول    :األول: مرينألالعقد صلب  يف رأيي االتفاق على التعويض يف  ينبغيوإمنا  
 الناس بشأن اإلخـالل     حىت ال يتساهل  : الثاينالتقصري؛   وأدون كثري من اخلالف الذي قد ينتج عن اإلخالل          

، ومل يكن يضريها    إنه إذا تسامح الناس يف مسائل كان الفقه يذكرها قدميا         ليفه؛  افيه، لِعظم شأنه، وضخامة تك    
أو استصناع كوز أو وعاء؛ إنه إذا تسامح الناس فيما هـذا            ثوب،  تصناع  اسوهي تتعلق ب  أال تذكر يف العقد،     

عقود املقاوالت املتعلقة بالبناء، أو حـىت       الل والتقصري يف    اإلخيتعلّق ب  مافيتساحمهم يتقلّص كثريا     فإن   شأنه،
الل بالشرط فيها لبناء، لكنه مع ذلك ذو شأن كبري، يترتب على اإلختلك العقود املتعلقة مبا هو أدىن شأنا من ا    
  .خسائر كبرية ال يتسامح الناس بشأا

  .وهلذا، فالذي أراه أن النص على الشرط اجلزائي يف عقود املقاوالت، يقلّص الرتاع بني املتعاقدين

 منع ما يؤول إىل الرتاع يف العقود، ويرى هذا كـثريا يف              ما تقرر يف الفقه من     :هذا املضمار ومما يفيد يف    
وكلّ جهالة تفضي إىل   ((: السرخسي يف مبسوطه   القاعدة اليت ذكرها     تلك :، ومن أظهر ما قالوه فيه     فقه احلنفية 

فضي إىل املنازعة معناه أن اجلهالة إذا مل تفِض إىل الفساد باجلهالة اليت توتقييده ؛ )١())املنازعة فهي مفسدة للعقد
واجلهالة ليست مبانعـة    ((: ؛ وقال ابن عابدين   )٣(نفية، وهو تفقّه رائع من احل     )٢(املنازعة، فهي غري مفسدة للعقد    

معلّال ؛ ومن تطبيقات ابن عابدين لقاعدة منع ما يؤدي إىل الرتاع، قولُه             )٤())لذاا، بل لكوا مفضية إىل الرتاع     
بدين منع صحة   ابن عا تعليلُ  و،  )٥())كونه يفضي إىل الرتاع   : فِعلّته((: منع صحة البيع املؤجل إىل أجل غري معلوم       

                                                 

  .)١٣/٢(املبسوط، للسرخسي،  )١(
  .)١/٦١٢( ترتيب الآليل يف سلك األمايل، لناظر زاده، )٢(
  .)١٩٠( القواعد والضوابط الفقهية لعقد البيع، لعبد ايد عبد اهللا دية، )٣(
شرط ، وعبارة ابن عابدين قريبة من عبارة أخرى للكاساين، ذكرها عند حديثه عن البيع ب)٦/٥٣(حاشية ابن عابدين،)٤(

، أما عبارة ابن عابدين، فقد ذكرها وهو يتحدث عن أجر املرضعة، وأنه إذا كانت )٧/١٧(الرباءة من العيوب يف بدائعه، 
ترضع بطعامها وكسوا، فهي جائزة عند أيب حنيفة،وهلا الوسط جلريان العادة، وغري جائزة عند الصاحبني جلهالة األجرة؛ قال 

ادة ملا جرت بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد، شفقة على الولد، مل تكن اجلهالة مفضية إىل ووجهه أن الع(( :ابن عابدين
  .، مث ذكر كالمه املنقول أعاله))الرتاع
  .)٤/٥٣١( حاشية ابن عابدين، )٥(



 ٢٥٥

يكثر عند الفقهـاء احلنفيـة       ظاهر الداللة يف هذا؛ مث إنه        بأنه يفضي إىل املنازعة   البيع املؤجل إىل أجل جمهول      
  .)١(تصرحيا ال تلميحامنع ما يؤدي إىل التنازع، التأكيد على 

كثريا مما تقدم يف    إن  ومما جيعل االتفاق على التعويض ضروريا يف عصرنا، اختالفه عن العصور املاضية؛ ف            
العصور املاضية مما قيل فيه حبكم، قد تغري حكمه ألجل اختالف الزمان، وألجل فساد ذمم كثري من النـاس،                   

مـا  فيعن اإلخالل   االتفاق على التعويض    بإذا كان علماء السلَف مل يلزموا       ؛ و كشأن ضمان األجري املشترك   
، أما وقد هاا يف تلك العصور هو صدق ِذمه املتعاملني في عقود زمام، فإن سبب عدم جلوئهم إىل هذ      منجرى  

اختالف عصر وزمان،   ((: إن هذا كلّه يقال فيه     بد من اللجوء إىل حلّ لفسادها؛        فسدت ذمم معظم الناس، فال    
، فزمان مضى، وكانت ذمة الناس فيها بريئة من الفساد، ختتلف فيه كثري من األحكام اليت  )٢())جة وبرهان حال  
 مل يوجبوا تسجيل العقود، فإن فقهاء       السلفوإذا كان   ذمم عن زماٍن متأخر ساده الفساد؛       ر فيها اختالل ال   يؤثّ

وتسجيل األراضي والبيوت والسيارات يف      عقد الزواج،    ها، كما هو احلال يف تسجيل     العصر قد أوجبوا تسجيل   
  .)٣(لحقوق من الضياعل محاية إمنا فعلته الذي فعلته القواننيهذا و؛ سجالّا اخلاصة، ودوائرها املعتمدة

ه، منعا لضياع كثري من احلقـوق، ودفعـا          االتفاق على الشرط اجلزائي، وتسجيل     ى وجوب ذلك أر لو
  .دين أن يلتزموا مبا اتفقوا عليه، وكذلك منعا من التنازع الذي قد يفضي إىل اإلخالل بالعقد ذاتهللمتعاق
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ألن التنفيذ هو مقتضى كون املقاولة عقدا، وهو       إن تنفيذ املقاول ملا اتفق عليه مع رب العمل هو األصل،            
: قال الكاسـاين  ،  )١: املائدة(،  )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود     : (مأمور شرعا بالوفاء بالعقود، قال تعاىل     

وقد تقـدم   فلزم أال يكون الوفاء بالفسخ، وإمنا بتقدمي العمل املتفق عليه وإجنازه،            ،  )٤())اإليفاءوالفسخ ليس ب  ((
:  أيـضا قـال الكاسـاين  واء بالعقود، وهذا من هذه الشاكلة؛      تقرير معىن اآلية، وما تتضمنه من وجوب الوف       

  .)٥())ية عند عامة العلماءفاإلجارة عقد الزم إذا وقعت صحيحة عِرية عن خيار الشرط والعيب والرؤ((

                                                 

يكون املبيع أن ((: ، فقد ذكر أن من شرائط صحة البيع)٥/٢٨١(ابن جنيم يف البحر الرائق، :  ينظَر على سبيل املثال)١(
  . ))معلوما، والثمن معلوما، علما مينع من املنازعة، فاهول جهالةً مفضيةً إليها غري صحيح

، عند حديثه عن اختالف الصاحبني وأيب حنيفة يف مسألة تسليم املكفول )٦/٢٢٩( ذكرها ابن جنيم يف البحر الرائق، )٢(
  .د برئ بشروط ذكرها ابن جنيم، والصاحبان يريان أنه مل يربأيف غري املصر الذي كفله فيه، فأبو حنيفة يرى أنه ق

  ).٢/٥٥(فتاوى شرعية، حلسنني حممد خملوف، :  ينظَر)٣(
  .)٦/٣٥( بدائع الصنائع، للكاساين، )٤(
  .)٦/٣٥( بدائع الصنائع، للكاساين، )٥(



 ٢٥٦

فال ..((: عن اإلجارة  الكاساين   قالعجز أحد العاقدين عما اتفق عليه،       إمنا يصح التوجه إىل الفسخ عند       و
تنفيـذ  ف ؛)١())ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ، إال عند العجز عن املضي يف موجب العقد من غري حتمل ضرر               

  .، ومن شرح فقهي عليهالفقه، فال حاجة إىل تقريره، بعد ما نصت اآلية عليهاملتفق عليه واضح الوجوب يف ا

إذا انعقد االستصناع،   ((: ، واليت تنص على أنه    )٣٩٢(وهو ما أخذت به جملّة األحكام العدلية يف مادا          
، واحلديث عـن    ، واالستصناع على ما تقدم، هو مرجعية هامة لعقد املقاولة         )٢())فليس ألحد العاقدين الرجوع   

  .االستصناع، هو يف وجه من وجوهه حديث عن املقاولة

 ال يلزم املقاول بالتعويض إال إذا تعذّر تنفيذ مـا اتفـق   ، فهوالقانون املدين األردينوهو أيضا ما أخذ به     
صل يف املقاولة   عليه، فإذا كان تنفيذ املتفق عليه ممكنا، ولو بإصالحه، فيجب اللجوء قانونا إىل التنفيذ، ألنه األ               

   ِتها؛ تنصمنجز املقاول العمل، وفقا للشروط املتفق              ٧٨٥املادة  ِبرمن القانون املدين األردين على وجوب أن ي
فيجـوز لـصاحب    ((: عليها، ويف حال قيامه به على وجٍه معيب، أو على وجٍه مناٍف للشروط، فاملادة تقول              

 جـاز  ، وأما إذا كان اإلصالح ممكنا     ؛ان إصالح العمل غري ممكن     إذا ك  ،العمل أن يطلب فسخ العقد يف احلال      
  .)) ويصحح العمل ضمن مدة معقولة،لصاحب العمل أن يطلب من املقاول أن يلتزم بشروط العقد
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إذا مـضى املقـاول يف      : مطروحاإنه إذا تقرر كل هذا، وتأكّد املعىن الذي مضى شرحه، فيبقى السؤال             
  العمل، غري أنه أخلّ مبا اتفق عليه مع رب العمل، أو تأخر يف إجنازه، فما هو احلكم الفقهي؟ 

، أي تضمينهم ما ينتج عن عملهم من إفساد )٣(تضمني الصناع: املسألة مذكورة يف الفقه اإلسالمي بلقب
 الفقه اإلسالمي، وهم، أي الفقهاء، قد قسموا األجـري     مذكورة يف أبواب اإلجارة يف    هي كذلك   أو إخالل، و  

فاألجري اخلـاص ال    ،  )٤(ومها خمتلفان من حيث تضمينهما    إىل أجري خاص وأجري مشترك، وقد تقدم بيان هذا؛          
                                                 

  .)٦/٣٥( بدائع الصنائع، للكاساين، )١(
  .)١٥٦-١٥٥: (، ص)٣٩٢( جملة األحكام العدلية، املادة )٢(
بداية اتهد، :  مل أر من لقّب هذه املسألة ذا اللقب غري املالكية، فقد جرى يف تأليفام كثريا؛ ينظَر على سبيل املثال)٣(

، والتاج واإلكليل، للمواق، امش مواهب اجلليل، للحطاب، )٥/٥١٢(، والذخرية، للقرايف، )٥/١٥٣(البن رشد، 
  .)١/٣٦٩(، وفتح العلي املالك، للشيخ عليش، )٥/٥٥٨( اجلليل، للحطاب، ، ومواهب)٥/٥٥٦(

 وسبب التفريق املذكور بني األجري اخلاص، واألجري املشترك، هو فقه واقع املسألة، فاألصل يف األجري اخلاص عدم )٤(
ِره، ولذلك، فهو آخذ ما يستحقّه التعدي والتقصري، ألن أجرته مرتبطة مبقدار ما مكث من الزمن فيما كُلّف به من مستأِج

دون ارتباطه بكمية اإلجناز؛ خالفا لواقع أمر األجري املشترك، إذ يطلب منه إجناز صناعة ما دون تقدير هذا اإلجناز بزمان ما، 
ف السلعة، أو إىل فرمبا دفعه هذا إىل سرعة اإلجناز، استعجاال إلجناز متطلّب آخر، فيؤدي به إىل العجلة، تلك اليت تؤدي إىل تل



 ٢٥٧

، وهو قـول    يضمن إال بالتعدي أو التقصري، إذ إن يده يد أمانة، ويد األمانة ال تضمن إال بالتقصري أو التعدي                 
إنه يضمن ولـو    : نه، فمنهم من قال   يضمت؛ أما األجري املشترك، فقد اختلفوا يف        فق عليه يف الفقه اإلسالمي    مت

 عنـد احلنفيـة،     بهاملفىت  هو  وهو قول الصاحبني أيب يوسف وحممد رمحهما اهللا تعاىل، و         دون تعد أو تقصري،     
من إال بالتعدي والتقـصري؛     ، ال يض  هو كاألجري اخلاص  : وقال آخرون ؛  )١(�وكذلك هو قول اإلمام مالك      

ويظهر ؛  )٢(ة على األظهر عندهم   وهو قول أيب حنيفة، وهو غري مفىت به عند احلنفية، وكذلك هو قول الشافعي             
  .)٣( خشية من اآلجر السوءرأيه يف عدم ضمان األجري املشتركأن اإلمام الشافعي مل يكن يبوح ب

ومن ضمنه، فال دليل له إال النظر إىل املـصلحة، وسـد            ((: هقال ابن رشد احلفيد يف بيان دليل من ضمن        
  .)٥(؛ وذكر احلطاب الرعيين أن تضمني الصناع من املصلحة العامة)٤())الذريعة

األجري املشترك يضمن الضرر واخلسار الذي ((: ها من)٦١١(في املادة  والتعويض مقرر يف جملّة األحكام، ف     
:  من الّة ورد ما يلي     )٦٠٨(؛ ويف سياق املادة     ))تعديه وتقصريه، أو مل يكن    تولّد عن فعله وصنعه، إن كان ب      

خيرج، وفصله، فإن مل خيرج : إن خرج قَباًء فصلْه، وقال اخلياط: كذلك لو أعطى أحد قماشا خلياط، وقال      ..((
  .تقنني القائم على الفقه اإلسالمي وذا تكون املسألة قد دخلت أبواب ال؛)) له أن يضمن اخلياطَ القُماش)٦(قَباًء
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غري أنه ال بد من االلتفات إىل أن األجري املشترك، على ما تقدم من خالف يف تضمينه، ال يضمن عنـد                     
أو يق غالـب،    إذا تبني أن ما حتت يده تلف جراء سبب ال قدرة له على منعه، كحر               بعض من يرون تضمينه   

وجاء يف   ؛)٧(وما شاه من األسباب، وهو مذهب الصاحبني أيب يوسف وحممد رمحهما اهللا تعاىل            غرق غالب،   

                                                                                                                                                         

فقه الواقع، دراسة أصولية فقهية، حلسني مطاوع الترتوري، نشرته جملة البحوث الفقهية املعاصرة، يف : التقصري يف العمل؛ ينظَر
  ).١٠٧(عددها الرابع والثالثني، 

قول مالك يف بداية اتهد، ، وينظر )٣/١٢٨٧( ينظَر قول الصاحبني واملفىت به عند احلنفية يف اهلداية، للمرغيناين، )١(
  .)٥/١٥٣(البن رشد، 

  .)٥/٢٢٨(، وقول الشافعية يف روضة الطالبني، للنووي، )٣/١٢٨٧( ينظَر قول أيب حنيفة يف اهلداية، للمرغيناين، )٢(
  .)٤/١٨٨(الوسيط، للغزايل، :  ينظَر يف هذه الناحية)٣(
  .)٥٠٤-٥/٥٠٣(الذخرية، للقرايف، : ريب منه، وينظر يف ق)٥/١٥٣( بداية اتهد، البن رشد، )٤(
  .)٧/٥٥٨( مواهب اجلليل، للحطاب الرعيين، )٥(
  .)٣/٢٨٦٨(ذيب اللغة، لألزهري، :  القباء لباس من األلبسة؛ ينظَر)٦(
ول وتعليقا على قول الصاحبني يق؛ )٢٧(جممع الضمانات، البن غامن البغدادي، ، )٦/٥٨(،  الصنائع، للكاساينبدائع )٧(



 ٢٥٨

ما مل يكن هناك عذر يف اإلخالل بـااللتزام         ..((: إقرار الشرط اجلزائي يف فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية        
  .)١))(ىت يزولاملوجب له يعترب شرعا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه ح

يضمن املقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو          ((:  من القانون األردين   ٧٨٦املادة  يتالقى مع   هو ما   و
  .)) وينتفي الضمان إذا جنم ذلك عن حادث ال ميكن التحرز منه؛ سواء أكان بتعديه أو تقصريه أم ال،خسارة

يذكّر بنظرية حديثـة    دث ال ميكن التحرز منه،      حقع  ال ي أإن اشتراط الفقهاء، وكذلك اشتراط القانون،       
، وهذه النظرية تتعلق بالعقود اليت يتراخى تنفيـذها         )٢(نظرية الظروف الطارئة  : العنوان، قدمية املضمون، امسها   

  .)٣(عن وقت إبرامها، كاإلجارة مثال

جارة، وعرفوه يف    ما ميكن أن يوصف بأنه العذر الطارئ عند احلنفية يف سياق حبثهم لفسخ عقد اإل               وجاء
وتفسخ بالعذر، وهو عجز أحد العاقدين عن املضي يف موجبه إال بتحمل ضرر زائـد مل  ((: ذاك السياق بقوهلم  

  .، فالعقد مل يدر حولَه، لعدم تصوره حينه، فلم ينص عليه فيه)٥(، أي مل يستحق بنفس العقد)٤())يستحق به

  :هاتني املسألتنيد هلا يف التراث الفقهي اإلسالمي، وأذكرها يف لنظرية شواهد ميكن أن تشهلوهذا، 

                                                                                                                                                         

وقولُهما قولُ عمر وعلي، وبه يفىت، احتشاما لعمر ..((: ، نقال عن بعض علماء املذهب)٦/٦٥(ابن عابدين يف حاشيته، 
  ).٨٤( من مرشد احلريان لقدري باشا، ٥١٤املادة : ؛ وينظر يف ضمان األجري املشترك))وعلي، وصيانة ألموال الناس

الصادرة عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث جملة البحوث اإلسالمية : ة نشرته قرار هيئة كبار العلماء يف السعودي)١(
  ).١٤١( ،؛ يف الصفحة)هـ١٣٩٦-١٣٩٥(العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالرياض، يف عددها الثاين 

 بعد إبرام العقد، أو  عذرا خاصا أو عاما، قد طرأو يقوم فحوى نظرية الظروف الطارئة على أن مثّة حادثا أو ظرفا أ)٢(
 أو فاحشا، دون أن يكون مستحقّا ا ضررا زائدلتِزمقبل تنفيذه، أو أثناء التنفيذ، حبيث جيعل تنفيذ االلتزام التعاقدي ضارا بامل

؛ ويذكر الدكتور صبحي احملمصاين يف )١٤٧(فتحي الدريين يف كتابه النظريات الفقهية، ، على ما ذكره الدكتور بذات العقد
، أن القانون الفرنسي استعمل عباريت القوة القاهرة، واألحوال الطارئة؛ وأن القانون )٤٩٧(ظرية العامة للموجبات والعقود، الن

  .اللبناين استعمل كلمة القوة القاهرة؛ وأن رجال الشريعة اإلنكليزية استعملوا عبارة احلادث اإلهلي
ب تعلّقها بالعقود اليت يتراخى تنفيذها عن وقت إبرامها، هو أا ؛ وسب)١٤٩( النظريات الفقهية، لفتحي الدريين، )٣(

تقوم على ضرورة تصور حدث يقع بعد اإلبرام دون إمكانية تصوره عند اإلبرام، فهو يف حالة وقوعه عند اإلبرام ال يكون 
اختاذ ما يناسبه جراء ما هو واقع فعال؛ حدثا طارئا، بل سيكون واقعا مرئيا، فال يكون حمالّ للعذر، وألن كال املتعاقدين ميكنه 

  ). ١٥٠(املرجع نفسه، : ينظَر
  ). ٨/٤٢(، وتكملة الطوري للبحر الرائق، )١٦٠-٦/١٥٩(تبيني احلقائق، للزيلعي، :  الكرت، للنسفي، مع شرحيه)٤(
  ). ٨/٤٢(، وتكملة الطوري للبحر الرائق، )٦/١٦٠( كما يف تبيني احلقائق، للزيلعي، )٥(



 ٢٥٩

وأصل املسألة ما ورد يف احلديث الصحيح أن رسول اهللا          : مسألة وضع اجلوائح بعد إبرام العقد     : األوىل
لو بعت من أخيك مثرا، فأصابته جائحة، فال حيلّ لك أن تأخذ منه شيئا؛ ِبم تأخذ مال أخيك بغري : ( قال�
 مجع جائحة، وهي اآلفة اليت  واجلوائح؛ اجلوائحوضع:  هو ما يسمى�، وهذا الذي دعا إليه الرسول )١()؟حق

اجلائحة كل آفة ال صنع لآلدمي فيها، كالريح والربد         ((: ، وقال ابن قدامة   )٢(لك الثمار واألموال، وتستأصلها   
  . )٤(آلدمي، فهي إذن على هذا ذات أسباب بعيدة عن صنع ا)٣))(واجلراد

فيه بيان أن يف ذلك أكال للمال بالباطل، حيث أخذه يف عقد معاوضة، بال              ((: قال ابن تيمية عن احلديث    
 أخذ مثن الثمر الذي أصـابته    �؛ واحلديث بإطالقه، وبصيغة منع احللّ، وبوصف الرسول         )٥))(عوض مضمون 

العقد ها هنا غري الزم، وهو قول احلنابلة، قال         ؛ احلديث بكل ذلك، يفيد أن        بأنه أخذٌ للمال بغري حق     اجلائحة
؛ وعند املالكية ال    )٦))(إن ما لكه اجلائحة من الثمار من ضمان البائع، وذا قال أكثر أهل املدينة             ((: ابن قدامة 

  .)٧(جيب الوضع فيما دون ثلث ما تذهب به اجلائحة

ال جيب وضع ما أذهبته اجلائحة عن املشتري،        :  واملسألة حملّ خالف بني الفقهاء؛ قال احلنفية والشافعية       
، وحمل االختالف هو إصابة الثمرة إذا بيعت بعد بدو صالحها، وقبل قطف املـشتري               )٨(بل تكون من ضمانه   

  .)٩(هلا

وهو ما يقول بـه     :  إىل إضرار باملستأجر مل يكن يف حسابه حني التعاقد         اإلجارة إذا أدت  فسخ  : الثانية
م فسخ املستأجر لعقد اإلجارة إذا تبني له بعد إبرام العقد، وأثناء مسرية إنفاذه، أن ضررا                احلنفية، فيجوز عنده  

                                                 

، وابن ماجه، )٤٥٤٠: ، ح٧/٣٠٥(، والنسائي، )٣٤٧٠: ، ح٣/٢٥٧(، وأبو داود، )١٥٥٤: ، ح٦/٦٢(مسلم،  )١(
  .)٢٢١٩: ، ح٣/٤٦(

  ).١٠/١١٨(؛ ومبعناه يف نيل األوطار، للشوكاين، )٣١٢-٢/٣١١( النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري، )٢(
  .)٤/٢١٦( املغين، البن قدامة، )٣(
وقد اختلف قوهلم يف بعض ما هو ية ممن يقولون بوضع اجلوائح يف حدود ثلث الثمر، على ما هو مبين أعاله،  املالك)٤(

عن بعض املالكية أنه يدخل يف اجلائحة اكتراء ، )٥/٢١٣(فيه،  و؛)٥/٢١٢(الذخرية، للقرايف، سبب اجلائحة، كما يف 
  .كذلك لو اجنلى أهل الثمرة عنها، ومل جيد املشتري من يبيعهالفندق، مث خلو البلد من سكانه، لتعذّر قبض املنفعة؛ و

  ).٢٩/٣٢( جمموعة الفتاوى، البن تيمية، )٥(
  .)٤/٢١٥( املغين، البن قدامة، )٦(
  ).٢١٣-٥/٢١٢(الذخرية، للقرايف، :  ينظَر)٧(
  ).٣/١٩٣(الوسيط،للغزايل،:للشافعية؛و)١٤/٣٩(،وإعالء السنن،للتهانوي،)٤/٣٦(شرح معاين اآلثار،للطحاوي،: للحنفية ينظَر)٨(
  ).٤٩٨( النظرية العامة للموجبات والعقود، لصبحي احملمصاين، )٩(



 ٢٦٠

، وينفرد به احلنفية، ويصلح أن يستند عليه هنا، أي أن احلنفية )١(نفاذاإلغري متوقّع عند إبرامه قد ظهر بعد أثناء 
:  السرخسي حمتجا لقـول احلنفيـة      ؛ يقول  ألجل احلدث الطارئ   يقررون سلب صفة اللزوم عن عقد اإلجارة      

جواز هذا العقد للحاجة، ولزومه لتوفري املنفعة على املتعاقدين، فإذا آل األمر إىل الضرر أخذنا فيـه                 : وعندنا((
العقد يف حكم املضاف يف حق املعقود عليه، واإلضافة يف عقود التمليكات متنـع اللـزوم يف                 : بالقياس، وقلنا 

الفسخ بسبب العيب، ال ِلعني العيب، فإذا حتقّق الضرر يف إيفاء العقد، يكون ذلك عذرا               احلال، كالوصية؛ مث    
: ، والبن رشد كالم حسن مفيد يف هذا البـاب، يقـول           )٢))(يف الفسخ، وإن مل يتحقّق العيب يف املعقود عليه        

وشاهدي يف كالم ابن    ،  )٣))(جيوز فسخ عقد اإلجارة للعذر الطارئ على املستأجر       : قال أبو حنفية وأصحابه   ((
  .رشد هو ذكره لتعبري الفسخ للعذر الطارئ

إن مآل العقد الالزم عند احلنفية يف صورته املذكورة، هو وقوع الضرر على أحد املتعاقـدين، فـانتفى                  
إن وجوب أصل النظر يف مآل العذر الطـارئ،    ((لزومه الصادر عن احلاجة أصال، وصار يف حكم غري الالزم؛           

لواقع أو املتوقّع، كان ملحظا قويا ألئمة املذهب احلنفي بوجه خاص، فيما يتعلق بإثبـات حـق                 وهو الضرر ا  
 مضى املدين الذي كان     والفسخ بالعذر يف عقد اإلجارة، ذلك أن العذر الطارئ يؤدي إىل الضرر مآال فيما ل              

  .)٤))(العذر يف جانبه على موجب العقد، ونفّذ ما التزم به يف ظل هذا العذر

 املسألتني، بل هو مقام إبراز أصل يف الفقه اإلسالمي للقـول            يفليس املقام مقام ترجيح قول على قول        و
  .يف حالة العذر الطارئ بعد إبرامهبعدم لزوم العقد 
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ريضى رب العمل بذلك، رمبـا  ف الضمان، إعفاءمها منقد يشترط املقاول أو املهندس يف عقود املقاوالت        
فهل يـصح هـذا يف   مثل هذا الشرط؛  قبول   إىل استعجالُه   دفعه؛ ورمبا   سيقع أو تقصريا    إخالالألنه مل يتصور    

   :ةأحبث هذه املسألة يف الفروع التاليسو الفقه اإلسالمي والقانون؟

                                                 

  .، وسيأيت كالمه قريبا إن شاء اهللا تعاىل)١٦/٢(املبسوط، للسرخسي، : ينظَر )١(
  .)١٦/٢(املبسوط، للسرخسي،  )٢(
  .)٥/١٥٠(بداية اتهد، البن رشد،  )٣(
  ).١٧٤(ية، لفتحي الدريين،  النظريات الفقه)٤(



 ٢٦١
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 يد األمانة إال بالتقصري أو التعدي       ه ال ضمان على    أن  تنص على   اليت قاعدةال بد من متهيد للمسألة بتلك ال      
مع اختالفهم يف بعض ما يدخل يف يـد         ؛   يد الضمان ضامنة بكل حال     وأن املالكية؛   سيأيت عند أصال، عدا ما    

  ؟)١(له تقدم على ما يدور البحث حوماكيف ينطبق األمانة ويد الضمان، 

صال إال بالشرط املذكور،    إنه خيرج من طائلة هذا البحث ما كانت اليد فيه يد أمانة، إذ هي غري ضامنة أ                
، إذ األصل أنه غري      شرطه  وراء قصد التعدي  يتخفّىفقد   الشتراط صاحبها أال يضمن، فإن اشترط،        فال داعي 

  !التعدي؛ إنه يشري على نفسه بالتهمة نيةضامن، فكيف يشترط عدم الضمان فيما هو غري ضامن فيه إال ب

 نفسه من الضمان، ألنـه      أما يد الضمان، فصاحبها ضامن، ولو مل يتعد، وهو الذي قد يسعى إىل إعفاء             
استنادا إىل نصوص   لقد تقرر يف الفقه اإلسالمي عدم صحة اشتراط يد الضمان عدم الضمان،             وأصال ضامن؛   
ما تسمح مساحة البحث  ء اهللا تعاىل حسب املقرر يف املذاهب األربعة، و        على ما سيأيت تفصيله إن شا     الشرع، و 

  .. يف هذا املوضوعهم من كالمبه
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مل أجد يف احلقيقة نصا من نصوص الوحي يدلّ بوضوح على منع صحة عدم اشتراط الضمان شرعا فيما                  
 ما ميكن استفادته من بعض األحاديث مع بعض تأويل هلا؛ وأذكر ها هنا حـديثني                هو من املضمونات، سوى   

  : وجه داللة كل منهما على املطلوبميكن اعتبارمها دليال على منع صحة اشتراط عدم الضمان، مع بيان

                                                 

يد ضمان؛ فيد األمانة : والثانيةيد أمانة؛ : األوىل:  ما يف حيازا إىل نوعني الفقه اإلسالمي اليد اليت تقع عني يقسم)١(
ن التعدي؛ ويد الضمان هي اليت تضمن بالتلف ولو من غري قصد ممبهي اليت تضمن ما حتتها باإلتالف أو التقصري يف احلفظ أو 

هي حتته ولو مل يقع تعد؛ والفارق بينهما حسب بعض العلماء يعود إىل الغاية اليت تقع حتتها عني ما حتت يد ما؛ فإن كانت 
الوديعة شرعت ألجل : الغاية لصاحل من هي حتت يده، فهي يد ضمان؛ وإن كانت الغاية ألجل مالكها، فهي يد أمانة؛ فمثال

ذهب إليداعها إىل فالن من الناس، حلفظها، فناسبها أن تكون يد املودع يد أمانة؛ ويدخل يف صاحب املال املودع، فهو من ي
الضمان يف الفقه اإلسالمي، : يد الضمان ما وقع يف حيازا وقوعا غري شرعي، كاملغصوب يف يد غاصبه، يده يد ضمان؛ ينظَر

يد األمانة ما كانت عن ((: ني يد الضمان ويد األمانة بقوله؛ ويرى العالّمة علي اخلفيف التفريق ب)٨٣-٧٨(لعلي اخلفيف، 
  ).٧٩(املرجع نفسه، : ، ينظَر))والية شرعية، ومل يدلّ دليل على والية صاحبها، وما عداها يد ضمان

بحث ما يدخل يف يد األمانة وما يدخل يف يد الضمان، بل يكفي ما تقدم من أن من كانت يده يد الضمان ل ي داعوال
على خالف للمالكية بتفريقهم بني  ضامن ولو بال تعد؛ ومن كانت يده يد أمانة، فال يضمن إىل بالتقصري أو التعدي؛ وفهو
  .فال يضمن إال بالتهمة كما سيأيت تكون يده يد أمانة مبا ميكن أن خيفى، فالذي هو يف حيازته ضامن، وبني ما ال خيفى، من



 ٢٦٢

آتية من ووجه داللته على املقصود ، )٢( العلماء بالقبول، وقد تلقّاه)١()اخلراج بالضمان: (�قوله : األول
جهة صيغته الدالة على أن استحقاق غلّة الشيء يكون مبقابل استحقاق صاحبها لضماا، فالضمان ها هنـا                 

وهذا أراد إثبات حق املستِغلّ ملا بني يديه، تأسيسا على أن عليه ضمانه،              �مستحق، وهو األصل، والرسول     
 نده ما شاء اهللا تعاىل، مث وجد به عيبا، فخاصـم          يفهم من قصة احلديث، وهي أن رجال ابتاع غالما، فأقام ع          

ه عليه، فقال البائع    � إىل النيب    البائعس الرسول    ؛)٣(�يا رسول اهللا، قد استغلّ غالمي، فقاله        : ، فردفأس � 
 بإجياب الشرع له، فال معـىن لـشرط         واجبااستحقاقه للغلّة، على تكلُِّفه بالضمان، فيكون التكلّف بالضمان         

  .األصل الشرعي، فظهر أن اشتراط عدم الضمان يف املضمونات خيالف األصل فيهاينقض هذا 

، فما أخذتـه  )٥(ب على اليد رد ما أخذته، أي جي)٤()على اليد ما أخذت، حىت تؤديه    : (�قوله  : الثاين
ويكفي ،  )٧(، ومصححوه موصوفون بالعلم واخلربة    واحلديث خمتلف يف صحته   ؛  )٦())ضمان على صاحبها  ((اليد،  

، حتمل معـىن    ..)على اليد : (�ووجه داللته على املطلوب آٍت من صياغته، فقوله         ؛  هذا يف القول بتصحيحه   
إن الشرع يأمر بالضمان ها هنا،      : الوجوب، أي جيب على اليد ضمان ما أخذت؛ وتتميما لوجه الداللة أقول           

  .واشتراط عدمه ينايف األمر الشرعي، فيكون غري صحيح

أن اشتراط عدم الـضمان يف املـضمونات،   هذين النصني أصال هاما يف هذا املضمار، وهو         وأضيف إىل   
د ذلـك ثقتـهم     فيفقد الناس بع   الناس، ويؤدي إىل الرتاع بينهم حني وقوع ما يقتضي الضمان،            مصاحليضيع  

 �لكية عن مالـك     ببعضهم يف تعامالم، فيمتنعون من التعامل مع بعضهم إال باشتراط هذا الشرط، نقل املا             
ما عِمل أحد منهم حىت يشترط ذلك، وال بد للناس مـن  ((: قوله إنه لو مكّن الصانع من اشتراط عدم الضمان 

                                                 

  . من هذا البحث،)١٩( تقدم خترجيه يف الصفحة )١(
  ).٤/٢٢( شرح معاين اآلثار، للطحاوي، )٢(
  ).٣٥١٠: ، ح٣/٢٦٩( أبو داود، )٣(
  . ، من هذا البحث)١٨( تقدم خترجيه يف الصفحة )٤(
  ).٤/٥٤٦( حتفة األحوذي، للمباركفوري، )٥(
  ).٤/٣٢١( فيض القدير، للمناوي، )٦(
بأنه :  من املسند٣٣عيب األرناؤوط وعادل مرشد حمققي ج ويكفي إقرار الذهيب للحاكم على تصحيحه، وحكم ش)٧(

  ).٢٠٠٨٦: ، ح٣٣/٢٧٧(حسن لغريه؛ كما يف املسند، طبعة الرسالة، 
  .، من هذا البحث)١٩-١٨: (وينظَر لتفصيل القول فيه



 ٢٦٣

 إن شاء اهللا ، وهو احتجاج قوي، وسيأيت كالم مالك يف سياق قول املالكية يف املسألة فيما يأيت      )١())عمل ثيام 
  .تعاىل
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 حائزها؛ أو اليد احلائزة بغري موافقة الشرع؛        تضمني يد الضمان، أي احلائزة للشيء شرعا، لكن ملصلحةِ        
فهم يف بعض ما يـدخل يف يـد الـضمان؛            اختال رغم عند املذاهب األربعة،     الضمان هذه مقرر  يد  تضمني  

م، مع ما سأشري إليه من خالفات أو تفصيالت داخل بعض املذاهبومذاهب العلماء تكاد تتوافق على ما تقد.  

ألن اشتراط عـدم    ..((:  احلنفي يف تصوير مذهبهم    قال ابن جنيم   دأما احلنفية، فق  : مذهب احلنفية : أوال
واملقبوض على السوم هو املبيع الذي يقبضه املشتري بنية سـومه،            ،)٢())الضمان يف املقبوض على السوم باطل     

مـا  عرفته بالثمن، فهو ضامن عند احلنفية كما يدل عليه سياق كالم ابن جنيم، واشتراطُه عدم الضمان في بعد م 
 من مصلحته، وليس من مقتضى العقـد؛        هو ضامن له أصال، اشتراط باطل، إذ يتضمن إكراها له يف أمٍر ليس            

ذكر ابن عابدين أن املرن      فقد   ومع ذلك، ،  )٣( يد ضمان  هميد املرن عند  إن  : مسألة أخرى من فقه احلنفية    و
يهلـك  الرهن  واملعىن أن    ،)٤())إذا شرط عدم الضمان لو ضاع، فالرهن جائز والشرط باطل، ويهلك بالدين           ((

 باطل عنـد     ضمان، اشتراطٌ  ده ي  حائزِ ظهر أن اشتراط عدم الضمان فيما يد      وذا ي مبقابل دين الدائن املرن؛     
وشرط الـضمان باطـل     ((: ر يف سياق حديثه عن شرط ضمان املستعري من غري تعد          احلنفية؛ ويف الدر املختا   
  .؛ غري أن حديثه خمصوص مبنع اشتراط عدم الضمان يف الرهن، وأنه باطل)٥())كشرط عدمه يف الرهن

 بتعميم القول يف كل ما يتعلـق بيـد          هغري أنه ميكن اخلروج من    غري ما تقدم،    ومل أجد للحنفية نصوصا     
  . يف إقرار األمر كاٍف تقدمام، إذ ها من حيث عدم جواز اشتراط عدم تضمينالضمان

فاضوا يف املوضوع أكثر من احلنفية، بل أكثر مـن سـائر            يظهر يل أن املالكية أ    و: مذهب املالكية : ثانيا
  ..كما سيأيتاملذاهب، 

                                                 

  .)١/٣٦٩( فتح العلي املالك، للشيخ عليش، )١(
، )٣٠٨(، عند شرحه للمادة )١/٢٥٣(ام، لعلي حيدر، درر احلك: ؛ وينظر)٦/١٣( البحر الرائق، البن جنيم، )٢(
  .)٧٧١(، عند شرحه للمادة )٢/٢١٨(و

  .)٦/٤٧٩( حاشية ابن عابدين، )٣(
، ودرر احلكام، لعلي حيدر، )٩٣(؛ ومثلُه يف جممع الضمانات، أليب حممد بن غامن، )٦/٤٧٩( حاشية ابن عابدين، )٤(
  .لّةمن ا) ٨٣(، وذلك عند شرحه للمادة )١/٧٥(

  .)٨/٣٨٩( حاشية ابن عابدين، )٥(
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إذا اشـترط عـدم     ((: الكية عند امل   يف ضمان األجري   نقل القرايف يف الذخرية عن ابن رشد اجلد قوله        فقد  
 وقـال  ؛، وكذلك املـرن واملـستعري  املشهور أنه ال ينفعه، ألنه خالف مقتضى العقد      : الضمان؛ ثالثة أقوال  

ى لـسقوط  مينفع، ألن األصل اعتبار العقود، وألنه كان قادرا على عدم التزامه، وإمنا رضـي املـس     : أشهب
؛ وظاهر من هذا النص أن مثل       )١())ف اإلجارة، ألا مكايسة   الضمان، وينفع فيهما، ألنه زيادة معروف، خبال      

، فألقت نظرية مقتضى    هذا االشتراط ال ينفع مشترطَه على املشهور من مذهب املالكية، ملخالفته مقتضى العقد            
 العقد بذاا على املسألة، فبدا أن اشتراط عدم الضمان مناٍف للعقد، إال ما كان عند أشهب من املالكية، فلم                  

  .حرية االشتراط يف الشريعةآخر هو ينظر إليها ذا املنظار، بل ذهب ا إىل أصل 

يف القسم الثالث مـن هـذه       وويف تقسيم فتح العلي املالك للشروط املتعلقة بالرهن والوديعة والعارية،           
، أو  )٢(ما يغاب عليه  ما ال يبطل به الرهن، وال يلزم الوفاء به، كما إذا شرط املرن عدم الضمان في               ((: الشروط

؛ نفاشتراط عدم الضمان فيما هو من عقـود الـضما         ؛  )٣())شرط الراهن على املرن ضمان ما ال يغاب عليه        
ومثل الرهن يف التفرقة بني ما ال يغاب عليه، ؛ د األمانات، غري الزم الوفاء بهواشتراط الضمان فيما هو من عقو

فإن شهدت بينة بتلفه أو هالكه بغري سـببه، فـال           ؛  )٤(لبيع خبيار العواري وضمان الصناع وا   : وما يغاب عليه  
ولو شرط املرن عدم الضمان، فـال       ؛  )٥(ضمان عليه، ألن الضمان هنا للتهمة، وهي عند عدم البينة موجودة          

، خالفا ألشهب القائـل بعـدم الـضمان عنـد     ...ألنه من إسقاط الشيء قبل وجوبه،    ((يصح هذا الشرط،    
  .)٦())الشرط

إذا شرط رب الوديعة على املودع أن يـضمنها إذا ضـاعت، فـشرطُه              ((: يف فتح العلي املالك أيضا    و
وعند املالكية تفريق بني ما يغاب عليه من الشيء املعار، ومما ال يغاب عليه؛ فيما ال يغاب عليه، ال                   ،  )٧())باطل

                                                 

  .؛ هذا، ومل يذكر القرايف القول الثالث)٥/٥٠٥( الذخرية، للقرايف، )١(
أي ما ميكن إخفاؤه وكَتمه، كحلي وسالح وثياب وكتب؛ ومعىن ما ال يغاب عليه، أي ما ال : ما يغاب عليه:  ومعىن)٢(

  .)٢٥٤-٣/٢٥٣(لشرح الكبري، للدردير، وحاشية الدسوقي عليه، ا: ميكن إخفاؤه، كسفينة وحيوان وعقار؛ ينظَر
  .)١/٣٦٦( فتح العلي املالك، للشيخ عليش، )٣(
  .)٣/٢٥٤( حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، )٤(
  .)٣/٢٥٤( الشرح الكبري، للدردير، وحاشية الدسوقي عليه، )٥(
  .)٣/٢٥٤( الشرح الكبري، للدردير، مع حاشية الدسوقي عليه، )٦(
  .)١/٣٦٨( فتح العلي املالك، للشيخ عليش، )٧(



 ٢٦٥

، عدم الضماناملستعري على املعري  اشتراط الضمان، وفيما يغاب عليه، ال يصحاملعري على املستعري  يصح اشتراط   
  .)١(والشرطان املذكوران باطالن

حمـل   ذكره عن املالكية، فهي      ختالف بعض ما تقدم    ويظهر أن مسألة اشتراط املستعري عدم ضمانه         هذا،
خر، ، إذ فرق بعضهم بني اشتراط الضمان فيما أصله من أعمال املعروف اليت يقدمها إنسان آل               هماختالف عند 

إذا :  هؤالء كالعني املعارة، فهي معروف من املعري إىل املستعري؛ وبني اشتراط الضمان فيما أصلُه مكايسة، قال              
قد عمل معروفني؛ أما إذا شرط الـصانع أو  باملوافقة  يكون   املعري   شرط املستعري عدم الضمان، فله شرطُه، ألن      

  .)٢( هؤالء عدم الضمان، فهو ضامن، وشرطُه يسقطاملرن أو ما كان أصله من باب املكايسة؛ إذا اشترط

إذا اشترط الصانع أن ال ضمان عليه، فشرطُه ساقط، ((: وأخريا أنقل عن املالكية ما ذكروه من قول مالك
عـن  وما نقلوه   ،  )٣())ولو مكِّن من ذلك، ما عِمل أحد منهم حىت يشترط ذلك، وال بد للناس من عمل ثيام                

، )٤())ما مل يكثر ذلك منهم، وإن كثر اشتراطهم سقط، ومل يوف هلم بذلك            : طهم، يريد أن هلم شر  ((: أشهب
وظـاهر الروايـات أن     : قلت((: خالفا يف املسألة عند املالكية، وأضاف ملخصا املسألة       العالّمة حطّاب   نقل  و

  .، أي على األجر املسمى)٥())الشرط باطل، واإلجارة الزمة، وال يزاد على املسمى

ب مسائل البحث ِبرمِته إىل مسائل اإلجارة، جتعل هذا املنقول عن عدم صحة اشتراط الـصانع                ارتقن ا إ
، دون تلك املسائل األخرى املذكورة عند املالكية، واليت نقلْـت بعـضها،              هامة للبحث  عدم الضمان خطوةً  

  .)٦(وأترك سائرها

أودعه وشرط عليه الضمان، مل يصر مـضمونا،        فإن  ((: ويف نص جامع للشافعية   : مذهب الشافعية : ثالثا
 وكونه نصا جامعا جاء من جهة ،)١())ألنه أمانة، فال يصري مضمونا بالشرط، كاملضمون ال يصري أمانة بالشرط   

                                                 

  .)٧/٢٩٩( التاج واإلكليل، للمواق، )١(
  .)١/٣٦٦( فتح العلي املالك، للشيخ عليش، )٢(
  .)١/٣٦٩( فتح العلي املالك، للشيخ عليش، )٣(
  .)١/٣٦٩( فتح العلي املالك، للشيخ عليش، )٤(
  .)١/٣٦٩( فتح العلي املالك، للشيخ عليش، )٥(
إذا باع احلائط، وشرط يف عقد البيع أن اجلائحة على ((: )١/٣٥٥(، للشيخ عليش، فتح العلي املالككالذي يف  )٦(

؛ وسياق كالمه يدلّ على أن املشترى هنا هو الثمرة؛ ))املشتري، فالبيع جائز والشرط باطل، وتلزم اجلائحةُ البائع إذا نزلت
عند املالكية يف صحة هذا الشرط أو فساده، منها قولٌ منسوب ملالك بصحة البيع وبطالن وذكر بعد أن قرر هذا الكالم خالفا 

ونقل يف الشرط؛ وذكر مسألة أخرى، وهي أنه اشترى أرضا وفيها زرع أخضر، فاشترط املشتري أن الزكاة على البائع، 
  . قول مالك بصحة البيع وبطالن الشرط،)١/٣٥٦(املرجع نفسه، 



 ٢٦٦

                فسياقه يدلّ على أن القاعدة عندهم هو أن ما كانت يد ،ز به هذا النصالتقعيد الذي يتمي  أمانة، فال    حائزه يد 
 أي ال يلزمه شرط الضمان      ضمان بالشرط  تصري يد ،    ؛ وأن ما كانت يد  حائزه يد    أمانـة   ضمان، فال تصري يد 
؛ وهو ما يقرب مسألة البحث بشكل أكرب، ميتنع مبوجبه عدم صحة ، أي ال ينفعه اشتراط عدم الضمانبالشرط

  .اشتراط نفي الضمان يف عقود املقاوالت

أن كـل عقـٍد اقتـضى       ..((: ابن قدامة ه بكالم الشافعية، يقول     ويف كالم شبي  : مذهب احلنابلة : رابعا
؛ وساق كالمه هذا أثناء عرضه ملسألة اشتراط نفي املستعري ضمان ما اسـتعار،              )٢())الضمان، مل يغيره الشرط   

فإن شرط نفـي  ((: ؛ وقال ابن قدامة أيضا يف الكايف عن ضمان العارية       يستند عليه فيها    كالمه هذا أصلٌ   فكأن
  .وهو تقعيد هام ملسألة البحث؛ )٣())مان، مل ينتِف، ألن ما يضمن، ال ينتفي بالشرطالض
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كفي لتأسيس القول يف والتأصيل الشرعي السابق للمسألة، إن كل ذلك يإن هذه النقول الفقهية املذهبية، 
 أصل آخر، كنت قد ذكرته يف ضوابط الشرط الصحيح يف الشرع، وذلك يف              مسألة البحث، لكن، مع إضافة    
، هو أال يكون الشرط عملية حتكّمية، خيرج ا املشترط عن لزوم ما يلزمه،            )٤(املبحث الثالث من الفصل األول    

منـع  ولـة  بعد هذه اجلإنه يبدو يل جته؛ لصاحل نفسه، مع إكراه الطرف اآلخر، الذي ما قِبل إال حتت قهر حا       
  :ألنه،  يف عقود الضمان كلّهااشتراط عدم الضمان

 .خمالف لداللة احلديثني املذكورين يف الفرع الثاين -١

كل من نقلْت عنهم من الفقهاء، باستثناء أشهب من املالكية، مع نص املالكية أنفسهم               عند   ممتنعوألنه   -٢
  .على عدم صحة هذا الشرط، كما تقدم

ر بالناس، فاملقاول واملهندس الذي يشترط عدم الضمان، ميكّـن نفـسه مـن              ذريعة إىل اإلضرا  وألنه   -٣
على الناس دمار   ذا األمر   االستهانة  رت  مع أمانه من العقاب أو التعويض؛ ولقد ج       اإلضرار باآلخرين،   
 . الستهانة املهندسني واملقاولني يف البناء على األسس السليمة،يف مصر وغريهاالعمارات عليهم 

                                                                                                                                                         

  .)٣/٣٨٢(يب إسحاق الشريازي،  املهذّب، أل)١(
  .)٥/٣٥٦( املغين، البن قدامة، )٢(
  .)٤٨١( الكايف، البن قدامة، )٣(
  .، من هذا البحث)١٢٣-١١٥: ( ينظَر)٤(



 ٢٦٧

ران بالطرف اآلخر من طريف العقد، ضمان أمر طبيعي فيما يتعلق بالتقصري واإلخالل، اللذين يض     وألن ال  -٤
 .فالقول بعدمه ينايف طبيعة العقود اليت ال بد فيها من ضمان التقصري واإلخالل

 ،ال يقال إنه رضي ظـاهرا     ويرضاه يف قرارة نفسه؛     مبا ال   لآلخر  طريف العقد   أحد   يلزم منه إكراه     هوألن -٥
 .وهو أمر ظاهرالعقود تبىن على الظاهر، بل هو وقع حتت استغالل املقاول واملهندس، و

كما قـال   ،   إىل أال يعملوا عمال إال ذا الشرط       هممتكني الصانع من اشتراط عدم الضمان يدفع      وألن   -٦
  .ويف هذا مفسدة ظاهرةمالك، اإلمام 

هو ما أخذ به القانون املـدين األردين يف   مان،عقود الض تقدم من منع الفقه اشتراط عدم الضمان يف  وما
منه((: القائلة، )٧٩٠( تهماد قصد به إعفاء املقاول أو املهندس من الضمان، أو احلديقع باطال كل شرط ي((.  
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ك املهندس ضامن لدقّـة التـصميم       واألمر ظاهر، فاملقاول ضامن ألمور عديدة يف عقد املقاولة، وكذل         
البناء، من إمسنت وحديد، وغريمهـا؛ واملهنـدس واملقـاول          ب يف عملية    جتاملطلوب، ولسالمة الكميات اليت     

يتضامنان يف التعويض إن كان العقد ينص على إشراف املهندس على التصميم، أمـا إذا كـان دوره وضـع                
  .)١(تصميمالتصميم فحسب، فيكون مسؤوال فحسب عن عيوب ال

إنه يف حالة تقصري املقاول يف سالمة التنفيذ، ويف االلتزام باملواصفات؛ وكذلك تقصري املهندس يف جمـال                
عمله؛ إن ذلك كلّه يوقعهما يف ضمان ما قصرا فيه لصاحل صاحب العمل، إذا مل ميكن إصالح األمر؛ ويف حالة 

ن نية سوء عنده، وقد يعين استغالل صاحب العمـل          اشتراط أحدمها عدم الضمان يف العقد، فهذا قد ينبئ ع         
  .بإكراهه مبا ال حيب من مواصفات متفق عليها يف العقد

يلزمهما  و بضمانه،إن اشتراط املهندس أو املقاول عدم الضمان فيما بني أيديهما من عمل يلزمهما الشرع  
جل هذا ميكن األخـذ بوصـف       ألال يعترب؛   ضمان، هو اشتراط باطل وغري صحيح، و      الاالتفاق على   كذلك  

         ا من النظام العامأي الذي ال جيوز إجراء اتفاق يناقضه؛        )٢(العالمة مصطفى الزرقا للمسؤولية عن الضرر بأ ،
يقع بـاطال كـل     ((:  من القانون املدين األردين، واليت تقول      )٢٧٠(ورد ذلك يف كالمه تعليقا منه على املادة         

؛ ولئن ورد وصفُه هذا لتلك املادة املتعلقة بالفعل         )) املترتبة على الفعل الضار    شرط يقضي باإلعفاء من املسؤولية    
  . مسألة البحث بأا من النظام العام الذي ال جيوز اشتراط خالفهوصفبناء عليه الضار، فأرى 

                                                 

  .)٢/٦٢٠( املذكّرات اإليضاحية للقانون املدين األردين، )١(
  .)١٣٠( الفعل الضار والتعويض فيه، ملصطفى أمحد الزرقا، )٢(
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؛ ويفهم )١())طالبة صاحبهما ما، مع قدرته عليهامرور زمن معين على حق أو عني، دون م      ((: التقادم هو 
األخذ بالتقادم هو عدم مطالبة صاحب احلق حلقّه، مع قدرته على طلبه، وهو ما يعين أنه من التعريف أن شرط     

  . إن كان عاجزا عن طلبه، فال حكم للتقادم هنا

 اإلسالمي قضية استصالحية خاضعة     وجه عام يف الفقه   ب((  على ما يقول العالّمة الزرقا هي      قضية التقادم و
، ويذكر الزرقا أنه من املمكن تعديلـها        )٣())، وليست منظّمةً بنص يف أصل الشريعة      )٢(لقواعد املصاحل املرسلة  

  .)٤(حبسب مقتضيات املصلحة، وتنظيمات القضاء

به بـه،    نشأت مسألة التقادم من التشكّك يف احلق الذي مضى عليه زمن طويل دون مطالبة صاح               ولقد
وألجل منع عراقيل اإلثبات بسبب ِقدم العهد يف القضية، ولقطع دابر احليل والتزوير اليت قد ينحرف إليهـا،                  

  .)٦())حلمل الناس على متابعة حقوقهم وعدم إمهاهلا((كذلك ، و)٥(ألجل إثباته

ـ    لكن،  من جهة القضاء فحسب   سماع الدعوى   ل بالتقادم هو منع  واملنع   ا مـن الناحيـة      احلق يبقى حقّ
؛ ويف  )٧(الديانية، يسأل عنه غاصبه أو متلفه أو املتسبب يف إتالفه عند اهللا، وهو ال يسقط إال باألداء أو اإلبراء                  

، وإمنا هو امتنـاع مـن       ...مث اعلم أن عدم مساعها ليس مبنيا على بطالن احلق،         ((: كلمة ذهبية البن عابدين   
  .)٨())إن احلق ال يسقط بالتقادم: ، وإال فقد قالوا...القضاة عن مساعها،

رجلٌ تصرف يف أرٍض زمانا، مع رؤيـة        : ومن مسائل العالّمة ابن عابدين يف منع مساع الدعوى بالتقادم         
رجل آخر لتصرفه فيها، مث مات املتصرف، ومل يدع الرجل اآلخر حال حياته، ال تسمع دعواه بعـد وفـاة                    

                                                 

، ))مع قدرته عليهما..((: ، وأحلظ خطأً لعلّه نشأ من الطباعة، فعنده)١٦٣(ضمان، حملمد فوزي فيض اهللا،  نظرية ال)١(
  .والصواب ما أثبته، لرجوع الضمري إىل مفرد هو املطالبة، ال إىل مثنى

 بناء األحكام الفقهية هو((: ، بقوله)٣٩(االستصالح واملصاحل املرسلة، :  يعرف العالّمة الزرقا االستصالح يف كتابه)٢(
، وعلى هذا، فقوله املذكور أعاله إن التقادم قضية استصالحية، يعين أا ناشئة عن أصل ))على قواعد املصاحل املرسلة

  . االستصالح القائم ذاته على مقتضى قواعد املصلحة املرسلة
  .)١٣١( الفعل الضار والتعويض فيه، ملصطفى أمحد الزرقا، )٣(
  .)١٣١(لضار والتعويض فيه، ملصطفى أمحد الزرقا،  الفعل ا)٤(
  .)٥٢(االستصالح واملصاحل املرسلة، ملصطفى الزرقا، : ، وينظر)١٦٣( نظرية الضمان، حملمد فوزي فيض اهللا، )٥(
  .)٥٢( االستصالح واملصاحل املرسلة، ملصطفى الزرقا، )٦(
  .)١٦٤( نظرية الضمان، حملمد فوزي فيض اهللا، )٧(
  .)٦/٧٤٣(ية ابن عابدين،  حاش)٨(
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، وعلّق ابـن عابـدين      )١( اآلخر، فال تسمع دعوى ولده بعد موته       الرجل املتصرف؛ وكذلك إذا مات الرجل     
، والعلة املانعة هي أن ترك الدعوى       )٢())وبه علم أن جمرد السكوت عند االطالع على التصرف مانع         ..((: بقوله

ال ((: ونقل ابن عابدين عن املتأخرين من أهل الفتوى قـوهلم         ؛  )٣(مع التمكّن منها يدلّ على عدم احلق ظاهرا       
تسمع الدعوى بعد ست وثالثني سنة، إال أن يكون املُدعي غائبا، أو صبيا أو جمنونا، ليس هلما ويلّ، أو املُدعى               

والتقييد بالستة والثالثني سنة حملّ نظر أهل العصور، إلمكان تغيريها؛ وكذلك           ؛  )٤())عليه أمريا جائرا خياف منه    
 من الّة أنه ال تسمع دعاوى       )١٦٦٠(ويف املادة   ة التقادم فيها،    اختالف جماالت احلياة، إلمكانية تفاوت مد     

عديدة، كدعاوى الدين والوديعة وامللك والعقار بعد تركها مدة مخس عشرة سنة، وأما القانون املدين األردين                
ـ            ((:  منه )٧٩١( املادةجاء يف   فقد   شاف ال تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكت
وهذا يعين أن البناء الذي توافق عليه املقاول مع رب العمل، مث اكتشف فيه عيب، فال تسمع دعوى                  ؛  ))العيب

صاحب البناء إذا مضى على اكتشافه للعيب سنة كاملة، وذلك ِلما تقدم من التشكّك يف الـدعوى ذاـا،                   
احب احلق، أو كونه حني اكتشاف العيب       بسبب هذا التأخر؛ ما مل يكن التأخر ناشئا عما ذُكر من غياب ص            

  .)٥(جمنونا أو صبيا، ال ويلّ هلما؛ أو كان املدعى عليه غامشا ظاملا يخشى شره

                                                 

  .)٦/٧٤٢( حاشية ابن عابدين، )١(
  .)٦/٧٤٢( حاشية ابن عابدين، )٢(
  .)٦/٧٤٢( حاشية ابن عابدين، )٣(
  .)٦/٧٤٢( حاشية ابن عابدين، )٤(
  .)٦/٧٤٢(حاشية ابن عابدين، :  ينظَر)٥(
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            ،عليه، وذلك   يجب االلتزام به حني االتفاق    فتبني يل من مباحث هذه الدراسة أن الشرط يف حقيقته عقد 
لعموم األمر القرآين بالوفاء بالعقود، ولعموم األمر النبوي القاضي بأن املسلمني على شروطهم؛ وإذا سبق قول                

 إن الشرط عقد، إذ إنه اتفاق، والعقد ال يتجاوز أن يكون اتفاقا ملزما؛ فإن الشرط عقـد موجـب      ابن القيم 
  . جاء برضا واختيار، ودومنا إكراهقاده، ما داملاللتزام به، سبق العقد أم حلق به بعد متام انع

هذا يف الشروط عموما، غري أنه قد توجد بعض املفارقات فيما إذا جيء إىل الشرط اجلزائي يف عقـود                   
هل يشترط أن يكون الشرط اجلزائي مقترنا بـساعة         : املقاوالت، وهو ما حيتاج إىل اإلجابة عن السؤال التايل        

 عقـد  نكأن يتفق اثنان على أما سيعقداجيوز أن يسبقه، هل أم أم جيوز أن يلحق به؟  ،)١(ةإنشاء عقد املقاول 
  مقاولة بينهما بشرٍط جزائي ما، مث إذا عقداه مل ينصا على الشرط الذي ذكراه سابقا؟

مث، هل إذا اتفق العاقدان على هذا الشرط، مث مضيا يف إمتامه، فهل ميكن ألحدمها أن يعدل فيه، لو رأى                    
  أن مثة ما يدعوه إىل ذلك؟

مع اإلشارة إىل أن الشافعية ال يقرون بالشرط اجلزائي على حسب أصوهلم يف االشتراط، واليت تقـدم                 و
  .حبثها، غري أين سأذكر موقفهم من تقدم الشرط أو تأخره تبعا لذكر أقوال املذاهب األخرى

  :الب األربعة التاليةهكذا تظهر جوانب هذا البحث، وهي اليت ستتوزع على املط

  .حكم اقتران الشرط اجلزائي بعقود املقاوالت: املطلب األول

  .حكم تقدم الشرط اجلزائي على عقود املقاوالت: املطلب الثاين

  . إنشاء عقود املقاوالتنحكم تأخر الشرط اجلزائي ع: املطلب الثالث

  .حكم تعديل الشرط أو إلغائه: املطلب الرابع

  . الشرط اجلزائيتعديل مقدار التعويض يفسلطة القاضي يف  :املطلب اخلامس

  .واهللا ويل التوفيق

                                                 

قاوالت، وبني أن يكون يف غريها من تلك  ال خيتلف حبث وقت االتفاق على الشرط اجلزائي بني أن يكون يف عقود امل)١(
العقود اليت يصلح هلا الشرط اجلزائي، إال أن اجلانب التطبيقي يف هذه الدراسة، اقتضى أن يكون حبث وقت االتفاق ها هنا، 

لح هلا مثل لتكون النتيجة اليت أخلص إليها هنا، صاحلة يف النهاية لوقت االتفاق على الشرط اجلزائي يف مجيع العقود اليت يص
  .هذا الشرط



 ٢٧١
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 مـا مل    ،فإباحة الشروط عامة  وط عامة، والشرط اجلزائي خاصة؛      حبث هذا املطلب فرع عن حبث الشر      
 مها أصل حبث هـذا      ءانن املبد ا؛ وكذلك إباحة الشرط اجلزائي؛ هذ     تصطدم مبا ينايف العقد على ما مضى حبثُه       

أي أن حبـث    والت بالعقد؛   ؛ إقرار بإباحة اقتران الشرط اجلزائي يف عقود املقا        )١(املطلب، فإقرارمها، وقد تقدم   
  .تقدم بشأنهلكفاية ما أدلّة حكم اقتران الشرط اجلزائي يف عقود املقاوالت بإنشاء العقد، ال ضرورة له ها هنا، 

ما دام وفـق    وعليه، فأكتفي بتقرير أن الشرط اجلزائي املقترن بعقود املقاوالت جائز شرعا، ملزم قضاًء،              
  .ضوابط الشروط املباحة، على ما تقدم شرحه
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دعتبه يف العقد الذي حلق به، أم أنه شرط ملغى؟اختلف العلماء يف الشرط السابق للعقد، هل ي   

، مث يعقدانـه،     بعد  شروط لعقد مل يعقد بينهما     نأن يتحدث الطرفان ع   هو  وصورة هذا الشرط السابق     
رمبا اكتفاء منهما مبا تقدم من حـديث بينـهما   ،  الذي حتدثا فيه قبل العقددون النص على ذلك الشرط لكن  
  ؟، أم المعتد به وهذه حالهحدث بشأنه قبل العقد هذا الشرط املتفهل بشأنه؛ 

أن الشرط املتقدم على العقد مبرتلة املقاِرن لـه يف          ..((: بقوله العلماءعند   ابن تيمية األمر  اإلمام  أمجلَ  قد  ل
مالك وغريه، وهو قول يف مذهب الشافعي،       : أمحد وغريه، ومذهب أهل املدينة    : ظاهر مذهب فقهاء احلديث   

 يف صداق السر والعالنية، ونقلوه إىل شرط التحليل املتقدم وغريه، وإن كان املشهور مـن مذهبـه                  نص عليه 
 يف أن املتقدم ال يؤثِّر، بل يكون كالوعد املطلق عندهم، يستحب الوفاء به، وهـو قـولٌ               : ومذهب أيب حنيفة  

ذات مآخذ من أبواب متعددة، غري      عة  يف املذاهب األرب  أن املسألة    ه؛ ويظهر من سياق كالم    )٢))(..مذهب أمحد 
؛ وهو ما يدعوين إىل     ها عند تلك املذاهب    متكاملة في  أو نظريةً ،  هلاتلك املذاهب     رؤية هعندأا تلتقي لتشكّل    

  :الفروع التاليةحبثها يف 
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وذكر أن  إما أن يكون صرحيا أو داللة،       يف البيع   ط الوصف املرغوب فيه     ذكر ابن جنيم يف البحر أن اشترا      
 ونقل ابن عابدين بعـد أن       ؛)٣))(إال أن يكون شرطا يف العقد     ((بالطبخ واخلبز ليس عيبا،     املشتراة  جهل اجلارية   

                                                 

  .، من هذا البحث)١٤٣-١٣٩: (؛ ويف الشرط اجلزائي خاصة، ينظَر)١١٤-٧٧: ( يف مبدأ الشروط عامة ينظَر)١(
  ).٢٩/٢٠٥(، وقريب منه يف جمموع الفتاوى، البن تيمية، )١٥٣-١٥٢( القواعد النورانية الفقهية، البن تيمية، )٢(
، وأضاف ابن جنيم أنه إذا اشتراها وهي حتسن الطبخ واخلبز وغري ذلك يف يد )٦/٢٨( البحر الرائق، البن جنيم، )٣(



 ٢٧٢

أنا : ، وقال البائعأَشتري هذه البقرة على أا ذات لنب: لو قال((:  ابن جنيم عن أحد أئمة احلنفية قوله قولَهذكر
               يعين أن    وهو ما  ؛)١))(أبيعها كذلك، مث باشر العقد مرسال من غري شرط، مث وجدها خبالف ذلك، ليس له الرد

 وحينما حتدث ابن عابدين عن استحسان احلنفيـة للـشرط           الشرط إذا مل ينص عليه يف العقد، فال اعتبار له؛         
  .)٣(ية أن الشرط ال بد أن يكون يف صلب العقد من كتب احلنف)٢(اجلاري عرفا، نقل عن النهر

اعتباره ما مل يكـن     هذا الذي تقدم هو عن الشرط الصحيح، وظاهر أن االجتاه األظهر عند احلنفية عدم               
  .مقارنا للعقد

تعليقا منه علـى  املختار  العالّمة ابن عابدين يف حاشيته على الدر        أما ما يتعلق بالشرط الفاسد، فقد ذكر        
ال بـد أن يكـون      املُفسد للعقد   يشري ذا إىل أن الشرط      ذكر أن احلصكفي    ،  ))بيع بشرط ((: حلصكفيكالم ا 
ألن الـشرط   ((: ، مث قال ابن عابدين    العقد، ألنه كان يتحدث عن الشرط املفسد      به  فسد  ، أي حىت ي   همقارنا ل 

  .)٤())صحال، وهو األ: يلتحق عند أيب حنيفة، وقيل: الفاسد لو التحق بعد العقد، قيل

 عن جـامع     أيضا ، ونقل ابن عابدين   )٥(عن البحر أنه لو أخرجه خمرج الوعد، مل يفسد        ابن عابدين   ونقل  
وينبغـي  ((: ؛ قال ابن عابـدين    )٦))( شرطا فاسدا قبل العقد، مث عقدا، مل يبطل العقد         طلو شر ((الفصولني أنه   

حتدثا عنه قبل العقد، مث اتفقا يف العقد على أن مـا            ، أي لو كانا قد      )٧))(الفساد، لو اتفقا على بناء العقد عليه      
  .جرى بينهما قبله من اشتراطات، فهي حملّ اتفاق

                                                                                                                                                         

  .البائع، مث وجدها ال حتسنه بعد استالمه هلا، فله ردها، ألن الظاهر أنه اشتراها ألجل مهارا فيما كان ظاهرا عليها
ه هوعن ابن جنيم، وهو النص املذكور ، وذكر ابن عابدين أن هذا يشكل مع ما نقل)٤/٥٨٩( حاشية ابن عابدين، )١(

أعاله، وموطن اإلشكال أن ابن جنيم رأى أن عدم ذكر الشرط يف العقد بعد رؤية صفات اجلارية يف يد البائع، مث خلوها عنها 
ابن عابدين بعد شرائها ال يؤثّر، إذ داللة الشراء اآليت بعد تلك الرؤية تدلّ على أنه اشتراها ألجل ما رآه فيها من صفات؛لكن 

  .))فإن هذا صريح يف أنه ال بد من ذكر الشرط يف صلب العقد، وال تكفي الداللة، ولعلّه قول آخر((: قال بعدما نقلته أعاله
 لعله كتاب النهر الفائق يف شرح كرت الدقائق، وهو من كتب احلنفية، ملؤلفه عمر بن إبراهيم بن حممد سراج الدين )٢(

؛ وابن جنيم هذا غري )١/٧٩٦(هـ؛ كذا يف هدية العارفني إلمساعيل باشا، ١٠٠٥م، واملتوفّى سنة املصري املعروف بابن جني
هـ، أو ٩٧٠ابن جنيم الشهري صاحب البحر، فاسم صاحب البحر زين الدين أو زين العابدين بن إبراهيم بن جنيم، وتويف سنة 

  .هـ، كما سيأيت يف ترمجته يف ملحق األعالم٩٦٩
  .)٥/٨٨(عابدين،  حاشية ابن )٣(
  .)٥/٨٤( حاشية ابن عابدين، )٤(
  .)٥/٨٤( حاشية ابن عابدين، )٥(
  .)٥/٨٤( حاشية ابن عابدين، )٦(
  .)٥/٨٤( حاشية ابن عابدين، )٧(
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هذا ما يبدو يل من موقف احلنفية يف مسألة سبق الشرط للعقد، فهو غري معترب، سواء كان من الشروط                   
ال ما ذُكر فيما بعد أثناء صـياغة        املفسدة، فال يفسد العقد به؛ أو كان من الشروط الصحيحة، فال يعترب به؛ إ             

  .العقد، فهو شرط معترب، صحةً أو فسادا

إنه يظهر يل أن ابن تيمية أخذ قول احلنفية بعدم اعتبار الشرط غري املقارن للعقد من تلك املسائل الـيت                    
  .ذكرا، أو من مثيالا

 زواج احمللّل واحمللّل له، قـال        حكم اشتراط التحليل يف    قوهلم يف مأخوذة عند املالكية من     املسألة  وهذا،  
، أي أن   )١))(ووافقَنا ابن حنبل على فساد العقد إذا اشترط عليه التحليل مع العقد أو قبلَـه أو نـواه                 ((: القرايف

له من أثـر    ، ملا كان     صحةً أو فسادا   ، ألنه لو مل يكن معتربا      عند املالكية  الشرط معترب قبل عقد زواج التحليل     
  .على العقد

: إحـدامها  ؛ شرحهم ملـسألتني من خاللحسب ما ذكر ابن تيمية املسألة ذُكرت ند الشافعية فقد  أما ع 
، فقد ذكر الغزايل مجلة شروط       كما تقدم  مسألة االشتراط يف زواج احمللِّل واحمللَّل له، وهي اليت ذكرها املالكية          

العقد ال تضر، وفيه وجه بعيـد أن املقـدم   وهذه الشروط إذا مل تقارن ((: قد تقع بني احمللل واحمللل له، مث قال       
 سجلوامسألة مهر السر والعالنية، كأن يتفقا يف السر أن املهر ألف، وعند كتابة العقد               : والثانية؛  )٢))(كاملقاِرن

 الراجح عند الشافعية هو مهر العالنية، على ما صـححه            السر، أم مهر العالنية؟    ألفني، فهل املهر هنا هو مهر     
؛ وإمنا رجـح الغـزايل مهـر        )٤(، وذكر النووي املسألة يف الروضة، وذكر اخلالف فيها        )٣(زايل يف الوسيط  الغ

وذكر النووي الشرط السابق لعقـد      ؛  )٥))(مل جيِر إال الوعد   ((العالنية، ألن مهر السر جمرد وعد، فقد ذكر أنه          
    عند الشافعية  البيع، وذكر أنه شرطٌ لغو     ةً أو فسادا، فإذا اشترط شرطا فاسدا قبل العقد،         ، ال يلحق بالعقد صح
  .)٦(، ألنه لغو أيضا بهءيلزم الوفا فال د؛ وإذا شرط شرطا صحيحا قبل العقفال يفسد به العقد، ألنه لغو

أنه يل  قارن، وقد بدا     أن الشرط املتقدم كامل    ، وهو  ابن تيمية يف مذهب أمحد رضي اهللا عنه        وقد سبق قولُ  
  .. بيان ملذهب أمحد رضي اهللا عنه يف املسألةال بد من إضافة

                                                 

  ).٤/٣٢١( الذخرية، للقرايف، )١(
  ).٥/١١٧( الوسيط، للغزايل، )٢(
  ).٥/٢٣٥( الوسيط، للغزايل، )٣(
  ).٢٧٥-٧/٢٧٤( روضة الطالبني، للنووي، )٤(
  ).٥/٢٣٥( الوسيط، للغزايل، )٥(
  ).٩/٤٦١( اموع، للنووي، )٦(
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، وقال الشيخ تقي    ...صلب العقد، : الشروط املعتربة يف النكاح يف هذا الباب حملّ ذكرها        ((: قال املرداوي 
على هذا جواب اإلمام أمحد يف مسائل احليـل،  : وكذا لو اتفقا عليه قبل العقد يف ظاهر املذهب، وقال     : الدين

إنـه  ((:  قوله ابن تيمية ؛ وذكر عن    )١))( بالشروط والعقود والعهود، يتناول ذلك تناوال واحدا       ألن األمر بالوفاء  
وهـو  ((: ؛ قال املـرداوي   )٢))(ظاهر املذهب، ومنصوص اإلمام أمحد، وقول قدماء أصحابه، وحمققي املتأخرين         

  .)٤())هوالشرط املتقدم، كاملقارن ل((: ؛ وقال ابن تيمية)٣))(الصواب الذي ال شك فيه

ميثّله احلنفية والشافعية،   : األول: وهي منقسمة على طرفني اثنني    هكذا تبدو املسألة عند املذاهب األربعة،       
وعليه، فحسب قول احلنفية، ال يعترب الشرط اجلزائي يف عقـود           وهو أن الشرط ال يعترب ما مل يذكر يف العقد؛           

د تبني أنه ال جمال للشرط اجلزائي أصال حسب أصلهم املانع           املقاوالت ما مل يذكر يف العقد، أما الشافعية، فق        
 ِذكر قول الشافعية هنا، رغم أم ال يبيحون الشرط اجلزائي، إمنا يأيت استطرادا              ؛ وال بد من اإلشارة إىل أنّ      منه

 لو كان    للشرط، حىت  ميثله املالكية واحلنابلة، وهو اعتبارهم    : والثاينلِذكر موقع الشرط يف املذاهب األخرى؛       
  .سابقا للعقد؛ وعليه، فالشرط اجلزائي على عقود املقاوالت إن سبق العقد، فهو معترب عندهم
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األمر بالوفاء بالعقود جاء عاما، واألمر النبوي القاضي بأن املسلمني على شروطهم، هو أيضا عام؛ ولرمبا                
 يسبق العقد اتفاق على أنه حني انعقاده، فإن مواصفات ما يريدها أحد          يف أي ناحية من نواحي احلياة،         الفعلي

 على حسب املنقول عـن املالكيـة        املتعاقدين، وجاء العقد الالحق امتدادا لالتفاق السابق، فهذا ال ضري فيه          
  .واحلنابلة، كما سبق شرحه

  :مما له صلة بهتعراض ما تقدم وحني إرادة التأصيل لألمر، فال بد من اس

تقدم يف الفصل التمهيدي هلذا البحث ترجيح القول بوجوب الوفاء بالوعد، إذا كـان ذا كلفـة                 : أوال
، وهو املـذكور يف      عامة األمر بالوفاء بالشروط  جاء  : ثانيا؛  )٥(مادية، وكذا إذا كان يف سياق عقد من العقود        

؛ فاحلـديث مل  )٦( يف حملّـه  األمر بالوفاء بالشروط عامةد تقدم حبث ، وق )املسلمون عند شروطهم  : (�قوله  

                                                 

  .)٨/١٥٢( اإلنصاف، للمرداوي، )١(
  .)٨/١٥٢( اإلنصاف، للمرداوي، )٢(
  .)٨/١٥٢( اإلنصاف، للمرداوي، )٣(
  .)٢٩/١٩٦( جمموعة الفتاوى، البن تيمية، )٤(
  .، من هذا البحث)٤٧-٤٥: ( ينظَر)٥(
  .، من هذا البحث)٩٤-٩٣(:  ينظَر)٦(



 ٢٧٥

ال يتحدث النـاس يف     : ثالثا؛  )١(يفرق بني شرط متقدم، وشرط متأخر، وشرط مقارن، بل عمومه هو األصل           
             رف ما، وعة يف عقٍد ما، أو تصرهنا،  ف الناس يسلك مسلكا ذا مغزى ها      الشروط عادة، إال ِلما هلا من أمهّي 

فهم يتفاوضون كثريا يف عقٍد ما قبل الوصول إىل إقراره، فإذا أقروه، استندوا يف كثري من األحيان حني اإلجناز                   
  .والتوقيع على ما سبق احلديث بشأنه يف هذا العقد أو ذاك

رن، لشرط السابق، كشأن الشرط املقا    إنه جيب من الناحية الديانية الوفاء با      : لكلّ هذا الذي مضى، أقول    
كون يف الدار اآلخرة، أما مـا كـان   تومع ذلك، فثمرة االلتزام مبا هو دياين إمنا هو كالم يعم مجيع العقود؛     و

  .قضائيا، فمحلّ مثرته احلياة الدنيا، ومن بابه يدخل القضاء

  .لتايلثُه يف الفرع اسأحب هذا ما ؟، خاصة يف عقد كبري كاملقاولةلكن هل هذا احلكم الدياين الزم قضائيا
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ن سوى بني    م إن على القانون أن حيسم األمر، ليكون للقضاء كلمة الفصل فيه، فإذا أخذ القانون برأيِ              
 لـزوم الشرط السابق والشرط املقارن يف وجوب الوفاء، فإن األمر يف املسألة ينتقل من الوجوب الدياين إىل ال                

 كلمة الفصل؛ أما إذا أخذ القانون بقول من يقول إن الوفـاء           اقضائي، فتصري املسألة مما يكون للمحاكم فيه      ال
              الـديين يف نفـوس النـاس؛       بالشرط السابق للعقد غري واجب ديانة، فإن األمر يعود إىل االستناد على احلس

ف يف ناحيته العملية يف مسائل االجتـهاد؛         يقدر على نزع اخلال    الذيالقضاء وما يتبناه، هو يف اية املطاف        ف
  .)٢))(ألن حكم احملاكم يف املسائل االجتهادية يرفع اخلالف، ويصير املسألة كامع عليها((

   قضاًء؟يلزم تقدم حول ترجيح اعتبار الشرط السابق على العقد ديانة، هل ماهل : واستمرارا ملا مضى

يكون الكالم السابق للعقد حملّ قضاء القاضي، وهو يف تقديري          أن  إن اللزوم القضائي يقتضي     : اجلواب
واعتبـاره دون تلـك     ،   قـضاءً  العتبارهأمر غري منضبط، ذلك أنه جمرد حديث مل حيظَ بالضمانات الكافية            

إثبات حصول احلديث يف شرط ما قبل العقد،        وذلك حني خوض عملية     جيعل عمل القاضي صعبا،     الضمانات  
 فعلي، إذ قد جيري الكـالم الـسابق          لعقدٍ كذلك إلثبات ضابط احلديث الذي هو تقدمةٌ      أو عدم حصوله؛ و   

 من اتفاق على عقد ما؛ وكذلك، فال تترتب يف تقديري مفـسدةٌ             اًعتباره جزء للعقد، دومنا داللة فيه تصلح ال     
  .عدم اعتبار الكالم السابق على العقد ملزماعلى 

  .ة لعدم اعتبار الشرط السابق على العقد ملزما من جهة القضاءإن هذه املالحظات الذي ذكرتها كافي

                                                 

  .)٩٩: ( ينظَر)١(
  .)٢/٢٥٨( من كالم العالّمة الدردير يف الشرح الكبري على خمتصر خليل، )٢(



 ٢٧٦

غري أن مثل هذا األمر حيتاج إىل موقف قانوين رمسي، حىت ال خيتلف الناس فيه، بني من يعتربه، وبني من                    
  .ال يعتربه، فقرار القانون كاٍف يف إلزام الناس بترجيح معني يف مسألة ما

ا، غري أنه جيب االلتفات إىل إمكان األخذ بـه قـضاء يف عقـود               هذا الذي تقدم يصلح للعقود مجيعه     
املقاوالت، والعقود ذات الشأن العظيم بني الناس، فهل يصلح هلذه الشاكلة من العقود ذلك القول بلزوم الوفاء       

  :يةهذا ما سأحبثه يف الفرع التال النظر السريع؟ يف حىت بالضمانات الكافية بالشرط السابق على العقد قضاًء؟
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 األقوال املتخالفة يف اعتبـار الـشرط   أحد ال أرى مانعا من أن خيتار ويل األمر يف التقنني للمسلمني     إنين
ترجيحـات  ، من باب ترجيحه له فقهيا إن كان من أهل الترجيح، أو من بـاب اتباعـه ل                 املتقدم على العقد  
  .ويف هذا االختيار توحيد ملسلك املسلمني يف بلد ما، بشأن من شؤون حيام اهلامةاملرجحني له، 

               حتم، فإنين أرى لعقود املقاوالت شأنا آخر؛ إنين إن رجوجوب الوفاء بالوعد   ومع كل هذا الذي تقد
، وذلك خلطـورة   به يف عقود املقاوالت قضاًءبالشرط املتقدم يف مجيع العقود ديانة، فإنين أميل إىل عدم اإللزام  

أمره، وضخامة تكليفاته، وهو ما سينشأ عنه نزاعات كثرية يف حتديد حقيقة أنه متّ االتفاق املسبق أم ال؛ أو أنه                    
  .قد متّ فعال، لكن بغفلة من أحد املتعاقدين

فسد منها العقد وما ال يفسدهالذي أقترحه هو أال يعترب الشرط السابق على عقود املقاوالت، سواء ما ي.  

 ضبط أمور املسلمني، أال يعترب من الشروط إال املقارن للعقد،           ، وألجل ويلّ األمر أنه ينبغي ل  رى  وعليه، فأ 
ألن التسجيل يف احملاكم، صار سـبيال       أال يعترب منها إال املسجل رمسيا يف الدوائر املختصة،          : بل أكثر من ذلك   

  .تقليص هذا الرتاع:  بني الناس، أو على األقلهاما من سبل منع الرتاع

عقود املقاوالت، وما شاها مما لـه       ب فيما يتعلق بني الناس، أرى    والرتاع  إنه من باب سد ذريعة اخلالف       
  : خطر كبري، ما يلي

 .توعية الناس على الوجوب الدياين للوفاء بالشروط عموما، حىت ما مل يسجل، أو يثبت يف العقد -١

 . الناس باحنصار عمل القضاء فيما اتفق عليه يف صلب العقد، وسجل لدى اجلهات املختصةإعالم -٢

  .دعوة الناس إىل التفاوض على املواصفات والشروط قبل إجناز العقد -٣

 .االتفاق على ما تفاوضوا عليه قبل العقد يف صلب العقد ذاته، حىت يلزم قضاًء -٤



 ٢٧٧

لدوائر املختصة، حىت يصري ذا شأن قانوين معتـرب بـه عنـد             تسجيل هذا الذي اتفق عليه يف احملاكم وا        -٥
  .االختالف

  .إنه ذه الضوابط، وبشبيهاا مما يكشف عنه الزمان والتجربة، حيسن شأن الناس، وتتقلّص العداوات

  .أرى أال يكون الشرط السابق لعقد املقاوالت ملزما قضاء، واهللا تعاىل أعلم: وبناء على ما تقدم
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ال أرى اختالفا بني أن يأيت ذكر الشرط اجلزائي ضمن العقد، وبني أن يلحق بكتابة العقد، بعد يـوم أو                    
قال أيام، أو أكثر من ذلك؛ هذا من حيث الديانة، فهو إن حصل، يكون ملحقا بالعقد، وإضافة صاحلة إليه؛                   

وأمجعوا على أنه لو أحلق بالعقد الصحيح شرطا صحيحا، كاخليار الصحيح يف البيع البات، وحنو               ((: الكاساين
، عائد إىل أئمة املذهب احلنفي، أي أيب حنيفة         ))..وأمجعوا((: وأحسب أن الضمري يف قوله    ،  )١))(ذلك؛ يلتحق به  

  .وأصحابه

بالعقد بعد إمتامه، وذكر حجتهما وأا  كان الكاساين قد ذكر قول الصاحبني بعدم إحلاق الشرط املفسد           و
: ق تغيري للعقد، قلنا   ااإلحل: وقولُهما((:  بقوله الكاساينفرد  إحلاق الشرط الفاسد بالعقد تغيري له؛       تقوم على أن    

؟ إن كان تغيريا، فلهما والية التغيري، أال ترى أن هلما والية التغيري بالزيادة يف الثمن واملثمن، واحلطّ من الثمن                  
وبإحلاق الشرط الصحيح، وإن كان تغيريا؟ وألما ميلكان الفسخ، فالتغيري أوىل، ألن التغيري تبديل الوصـف،                

إن ذكرا البيع من غري شرط، مث ذكـرا         (( ماذكر يف جممع الضمانات أ    و؛  )٢))(والفسخ رفع األصل والوصف   
املواعيد قد تكون الزمة، فيجعل الزما حلاجة       الشرط على وجه املواعدة، جاز البيع، ويلزم الوفاء بالوعد، ألن           

لو ذكرا البيع بال شرط، مث ((: ، وذكر ابن عابدين يف حاشيته على الدر قريبا منه عن جامع الفصولني           )٣))(الناس
؛ )٤))(ذكرا الشرط على وجه العقد، جاز البيع، ولزم الوفاء بالوعد، إذ املواعيد قد تكون الزمة حلاجة النـاس                 

 الوفاء مث شرطاه يكون بيع الوفاء، إذ الشرط الالحق يلتحق بأصل            )٥(تبايعا بال ذكر شرط   ((:  عابدين وقال ابن 
العقد عند أيب حنيفة، مث رمز أنه يلتحق عنده ال عندمها، وأن الصحيح أنه ال يشترط اللتحاقه جملـس العقـد                    

لبيع بال شروط، مث ذكرا الشرط علـى        فقد صرح علماؤنا بأما لو ذكرا ا      : أهـ، وبه أفىت يف اخلريية، وقال     

                                                 

  ).٢٦-٧/٢٥( بدائع الصنائع، للكاساين، )١(
  ).٧/٢٦( بدائع الصنائع، للكاساين، )٢(
  ).٢٤٣(جممع الضمانات، البن غامن البغدادي،  )٣(
  .)٥/٨٤( حاشية ابن عابدين، )٤(
  .شرطا؛ وجيافيها السياق، ويظهر أن الصواب ما أثبته:  يف املطبوعة من احلاشية)٥(



 ٢٧٨

االتصال، قال  : وذكر احلنفية شرط التعليق، وذكروا من شروطه      ؛  )١))(وجه الِعدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد      
: وأخلّص أقـواهلم يف نقطـتني     هذا عند احلنفية،    ؛  )٢))(فلو أحلق شرطا بعد سكوته مل يصح      ((: ابن جنيم احلنفي  

اختلفـوا يف   : الثانيـة شرط الصحيح إذا تأخر عن العقد، فهو يلتحق به، أي هو معترب؛             أن ال أمجعوا  : األوىل
  .ال يلتحق به، وال يفسده: يلتحق بالعقد، فيفسده، وقال الصاحبان: الشرط الفاسد، فقال أبو حنيفة

 هذا  فأغىن موقفهم ،  قواعدهم يف الشروط   ال يبيحون الشرط اجلزائي أصال على حسب         ، فهم أما الشافعية 
الذي مينع الشرط اجلزائي، وجتعلُه قواعدهم شرطا فاسدا، عن حبث قوهلم يف الشرط اجلزائي الالحق، إذ هـو                  

  .)٣(فاسد حسب قواعدهم، سواء أكان الحقا أم مقارنا

لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه، فاملنصوص عن اإلمام أمحد أنـه ال             ((: قال املرداوي وأما عند احلنابلة، ف   
يتوجه صحة الشرط فيه، بناء على صـحة         أنه   وهو،   احلنابلة ؛ كذا قال، غري أنه نقل قوال آخر عند        )٤())يلزمه

  .)٥( بعد اليمني، ال سيما والنكاح تصح الزيادة فيه يف املهر بعد عقده، خبالف البيع وحنوهاالستثناء منفصال بنيٍة

 بعيد عما ذكرته عن سبق الشرط للعقـد،         وهكذا تبدو املسألة خالفية، وأرى األمر من حيث الديانة غري         
سبق الشرط للعقد،   وأقول ها هنا أيضا ذات الكالم الذي ذكرته عن          ؛  )٦(ألدلّة ذاا اليت ذكرتها هناك    وذلك ل 

إذ امللحوظات اليت متنع من اعتباره قضاًء واقعةٌ هنا، من عدم انضباط أمر ما يدور احلديث حوله، هل هو شرط 
سألة بدون وجود االنضباط املذكور؛  بشرط، ومدى إمكان إثباته، وكيفية تعامل القاضي مع امل       حقيقي أم ليس  

  .يورث نوعا من الفوضى يف معامالت الناس، تقتضي تدبري أمرهمقد بل، وفوق ذلك، فكَون املسألة خالفية، 

 وإن كان معتربا ديانـة؛      ولذلك، فالذي أنتهي إليه أن الشرط الواقع بعد عقد املقاوالت غري معترب قضاًء،            
إنه إن انضبط مثل هذا الشرط املتأخر باعتبـار القـانون لـه،             : وأضيف ما أضفته يف املطلب السابق، وأقول      

                                                 

  .)٥/٨٤( حاشية ابن عابدين، )١(
، وذكر ابن جنيم هذه املسألة يف معرض حديثه عن شرط التعليق يف مسائل الطالق، )٤/٣( البحر الرائق، البن جنيم، )٢(

  .طلّق زوجته، مث سكت، وبعد ذلك أحلق شرطاومسألته هنا هي أن املطلِّق إذا 
والعقد ((، )٣/١٢٣( ومع ذلك، فمن املناسب ذكر قوهلم يف الشرط الصحيح إذا تأخر؛ قال اخلطّايب يف معامل السنن، )٣(

الشافعية ؛ وذكر النووي الشرط الالحق بالعقد، وأنه عند ))إذا جترد عن الشروط، مل يضره ما يعقبه بعد ذلك من هذه األمور
، أما يف مدة خيار الس أو خيار الشرط، فهو الزم، فإذا انقضت مدما، فال لزوم له، بل هو لغو، لزومهال يلحق به يف حال 

  ).٩/٤٦١(اموع، للنووي، :  ينظَرال يبطل العقد به إن كان شرطا باطال، وال يلزم املتعاقدين إذا كان شرطا صحيحا؛
  .)٨/١٥٢(اوي،  اإلنصاف، للمرد)٤(
  .، وهو قول ابن رجب احلنبلي، على ما هو مذكور يف اإلنصاف)٨/١٥٢( اإلنصاف، للمرداوي، )٥(
  .، من هذا البحث)٢٧٧-٢٧٤: ( ينظَر)٦(



 ٢٧٩

وبتسجيله لدى اجلهات املختصة، حىت ال يوصف بأنه جمرد كالم خاٍل من معىن اللزوم؛ إن انـضبط الـشرط          
  .ضا؛ واهللا تعاىل أعلماملتأخر مبا ذكرته، فإنه يصري الزما قضاًء أي

وهل لو كتب الطرفان الشرط اجلزائي الالحق على ورق غري رمسي، وغري مسجل لدى اجلهات الرمسية،                
تعترب ديانة، لكنها ال متتلك القدرة على اإللزام القانوين بذاا،        : على ما تقدم  : هل تعترب مثل هذه الكتابة؟ أقول     
  .لشهود، وما إىل ذلكإال إذا قورنت باألدلّة املثبتة، كا

 على جواز )٣٦٤(هذا، وموقف القانون املدين األردين من املسألة ال يفارق ما ذكرته، فقد نص يف املادة        
غري أن هذا الذي يتحدث عنه القانون ال مينع رؤيـيت القاضـية             ،  حتديد قيمة الشرط اجلزائي يف اتفاق الحق      

يق الرمسي مدخل ال بد منه ملنع املنازعات اآلتية من جهة عدم معرفة             إن التوث تسجيل والتوثيق، منعا للرتاع؛     بال
  .الناس بضوابط الكتابة التوثيقية، ومن جهة تفاوت الناس يف القدرة على إثبات ما كتبوه أمام منكريه
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  .من حبثها، رغم أمهيتهاوال بد من حبث هذه الناحية، ومل أجد 

 مبقصوده،  يفعائدة إىل أنه قد يرى أحد املتعاقدين أو كالمها، أن شرطا ما مما اشترطاه ال يوفّ               : أما أمهيتها 
  يف مثل هذا احلال؟يعترب التعديل فيقترح على اآلخر تعديل الشرط، فيوافق، فهل 

ى إباحة الـشروط،    ما ذكره البحث يف فصله األول من أدلّة عل        : أوال: الذي أراه أن نعم، وذلك ملا يلي      
فقد جاءت تلك األدلة مطلقة عن قيد أن يكون الشرط أول العقد، أو يف أثنائه؛ وعن أن يكون الشرط ملغيا                    

ما أثبته البحث يف فصله األول من سلطة : ثانيا؛ )١(لشرط آخر حيلّ حملّه، أم هو شرط حادث مضاف إىل العقد
ورة، ال صلة هلا بتعديل الشرط، مما يعين أن التعـديل ممكـن             العاقدين يف االشتراط، وأن قيود االشتراط املذك      

تعديل الشروط حاجة عقدية طبيعية، والشرع فيما       : رابعاليس مثة دليل مينع مثل هذا التعديل؛        : ثالثا؛  )٢(شرع
  . جاء به، جاء باالستجابة حلاجات الناس

ض االتفاقي، أو إلغـاءه، جـائز       إنه بناء على كل ما تقدم، فيبدو يل أن تعديل شرط من شروط التعوي             
س، اليت ال تستقيم دون هذا األصل، بل فوق هذا، فهو ال            شرعا، وال مانع منه، بل هو ضروري حلاجات النا        

يفارق فكرة الشرط الالحق بالعقد من حيث املعىن، فيلزم من إباحة الشرط الالحق إباحة تعديل الـشرط أو                  
  . تعديلُه أو إلغاؤه أوىل باإلباحةإلغائه، فإذا أبيح الشرط الالحق ذاته، ف

                                                 

  .، من هذا البحث)١٠١-٩٨: ( ينظَر)١(
  .، من هذا البحث)١٢٢-١١٥: ( ينظَر)٢(



 ٢٨٠

غري أنه ال بد فوق هذا من التذكري مبا ذكرته قبل فقرات، من أن مثل هذه اإلباحـة تـستحق الكتابـة               
والتسجيل القانوين، حىت تنال اإللزام القضائي، على ما تقدم حبثه يف املطلبني السابقني، وألجل احلجج نفسها                

  .ملذكوريناليت ذكرتها يف املطلبني ا
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، مث يرى أحدمها أو كالمهـا أن         عند إبرام العقد    العمل على قيمة حمددة للتعويض     قاول ورب قد يتفق امل  
الطرف الذي وقع عليه    ريى  ف أو املتوقّع، زيادة أو قلّة،       واقع مع الضرر ال   بهذا املقدار من التعويض غري متناس     

؛ والعكس صـحيح،    )١(الضرر أن التعويض املتفق عليه أقل من قيمة الضرر، فيسعى إىل زيادة مقدار التعويض             
  .فقد يرى الطرف الذي وقع منه الضرر أن ما قُدر لتعويضه مبالغ فيه، فيسعى إىل تقليله

نه عائد إىل تقديرات ال ميكن     ألتقدير سليم،   مبعىن أنه ال يقوم على      ،  )٢(إن تقدير التعويض يف أصله جزايفّ     
أن تكون دقيقة، فتصور صاحب العمل ملقدار الضرر الناتج عن إخالل املقاول تكتنفه كثري من الظنون، فيلجأ                 

، مالحظا أال يكون تقديرها أقلّ من قيمة الضرر، فيؤدي به ذلك إىل تكثري تقديره لقيمـة                  اجلزايف إىل التقدير 
 ويفعل املقاول عكس الفعل، فهو حياول أن يقلّل من قيمة الضرر إن وقع منه إخالل أو تقصري؛                  ؛ أحيانا الضرر

  .، بل قد تكون موهومةوهكذا يتفاوت التقديران اللذان ينطلقان أصال من نظرات غري قطعية

ل، تعـدي الاآلخر ب هذا  يرضى  وحينها فقد   ،   التعويض يتجه أحدمها إىل اآلخر ألجل تعديل     قد حيصل أن    و
  .)٣( طلبه إىل القضاء، ألجل النظر يفديلالتعطالب ، فيلجأ وقد ال يرضى

                                                 

  .)١/٤١٧ ( املذكّرات اإليضاحية للقانون املدين األردين،)١(
، نشره موقع )٦( آثار الشرط اجلزائي يف القانون املدين األردين، حملمد وليد العبادي، وأمحد عبد الكرمي أبو شنب، )٢(

  .http://www.arablawinfo.comالدليل اإللكتروين للقانون العريب، 
تعديل التفاق سابق؛ ومبا أن األصل :  هنا التعديل االتفاقي يف حقيقته عقد يتفق من خالله الطرفان على شيء ما، وهو)٣(

يف العقود اإلباحة، كما تقرر يف حملّه، فإن العقد الطارئ على عقد واقع مباح، ما دام فيما ال يتناقض مع الشرع؛ هذا هو 
 اإلباحة األصل الذي تقدم تقريره، والشرط اجلزائي القائم على االتفاق على التعويض ال خيرج عن هذا األصل، فهو يف أصل

ما دام ال ينقض أصال أو نصا؛ وتقدم يف املطلب الثالث من هذا املبحث اختالف عند األئمة يف مسألة الشرط الالحق بالعقد، 
وال أرى مسألة التعديل خارجة عنها، فالتعديل االتفاقي ملقدار التعويض جائز شرعا، وملزم شرعا أيضا، ألنه عقد آٍت يف 

اها الشرع للمتعاقدين، فال مانع من بقاء هذه السلطة مستمرة، إذ ال دليل مينع استمرارها، مع مالحظة سياق السلطة اليت أعط
اخلالف املشار إليه؛ إن هذا ينقل البحث إىل املالحظات السابقة يف املطلب الثاين من هذا املبحث، وهو ضرورة أن يسجل مثل 

ن اإللزام القضائي، على ما تقدم شيء من تفصيله يف املطلب املشار إليه، وذلك هذا التعديل يف الدوائر الرمسية، ليأخذ حقّه م
ا فيما يبدو بديهية ال حتتاج إىل نصالقانون املدين األردين على هذه احلالة، ألجل أ ألجل منع التنازع بني الناس؛ ومل ينص.  



 ٢٨١

واألصل يف االلتزامات هو الوفاء ا،      كلٍّ من الطرفني جتاه اآلخر،      من  متبادل  املسألة ها هنا مسألة التزام      
ل االلتزام، عودة به إىل     ، فيحتاج األمر إىل تعدي    يكون بعيدا عن العدالة   يف ظرٍف ما قد     لتزام ما   غري أن الوفاء با   

  .حبث هذه املسائل بالغ األمهّيةهذا كلّه يدلّ على أن ن إ؛ العدالة اليت تشهد هلا نصوص الشرع

إىل القضاء أمر طبيعي بعد إخفاق اجلهود املتجهة حنو التعديل االتفـاقي،             بني الطرفني رفع التنازع   إن  مث  
 دامت اخلصومة قد رفعت إىل مقام القضاء، فال بد من           ؛ وما )١(ء منصوب يف الشرع لفصل اخلصومات     والقضا

أن جيد القضاء هلا حالّ، يتالقى مع ما قرره الشرع الشريف من عدل بني أطراف القضية؛ فماذا يفعل القاضي                   
  يف هذا احلال؟ وما هو شكل العدالة الذي ينبغي عليه التزامه؟

هل مثة ما يسمح بتعديل االلتزام أو       : لفقهية، ليرى  جذورها ا  انطالقا من إن هذا يقتضي أن تبحث املسألة       
  :إلغائه، إذا تبني أن الوفاء به مناٍف للعدالة؟ سأحبث هذا املطلب، وتلك التساؤالت، يف الفروع التالية

�א�-�ع�א.ول א�(دא��: ���ن���ط�ن�א'�אد�Fא��(�<د���و�"طق� �

، فواجـب كـل    ماى أمر علثنانا فإذا تعاقد األصول،   ال تنايف األصل أن سلطة التعاقد حمترمة ما دامت        
  .)٢(ما واألصل يف القاضي احترام إرادموجب هذا العقد يف جانبه،منهما التزام 

عند إبرام العقـد،    على اخللل   تعويض  الفيما قدراه من      اليت جيري حوهلا البحث ها هنا      وتتمثّل إرادتهما 
ه على ما اتفق عليه أثناء إبرام       ألصل إبقاء التعويض ومقدارِ   مقابل الضرر املفترض حني وقوع اإلخالل فعال، فا       

 هي محاية حاجة النـاس إىل       لزوم، وأن حكمة ال   اللزومالعقد، انطالقا من أن األصل يف عقود املعاوضات هو          
ـ    كذلك مم التعاقد، ألنه إذا مل تحم هذه احلاجة، فلن يثق إنسان بعقد يعقده مع آخر؛ وانطالقا                 ذه ا تقرر يف ه
بناًء علـى    ينبغي   ؛ إنه )٣(الدراسة من أن املسلمني على شروطهم، كما هو نص حديث نبوي تقدم القول فيه             

  .عقد، فال تعديل بزيادة وال نقصان االلتزام بقيمة التعويض املقدرة يف ال:هذه األصول

 هل العدالة : أولتزماه؟تكمن العدالة دائما فيما اهل : غري أنه ينبغي طرح سؤال يعترض هذا السبيل، وهو
   دوما؟ العقدكامنة يف التزام شروط 

                                                 

فصل اخلصومات وقطع ((أن القضاء هو ، )٤٦٣(في،  يف تنوير األبصار، للتمرتاشي، مع شرحه الدر املختار، للحصك)١(
فصل ((: ، بأنه)١٠/١٢٥(حاشية الشرواين على حتفية احملتاج، البن حجر اهليتمي، ؛ وورد تعريف القضاء يف ))املنازعات

  .))اخلصومة بني خصمني فأكثر حبكم اهللا تعاىل
، نشره موقع )١٣(العبادي، وأمحد عبد الكرمي أبو شنب،  آثار الشرط اجلزائي يف القانون املدين األردين، حملمد وليد )٢(

  .http://www.arablawinfo.comالدليل اإللكتروين للقانون العريب، 
  .، من هذا البحث)٩٩: ( ينظَر)٣(



 ٢٨٢

نايف العدالة، فـال عمـل     ي وصل االلتزام إىل ما   شروط العقد، مهما    بلتزام  اال توجبإذا تبني أن األصول     
أنه ال  وأن لزوم العقد مقيد مبا ال ينايف العدالة، الطرفني مبقتضى اتفاقهما؛ غري أنه إذا تبني   إال إلزام إذن  لقاضي  ل

، فال بد من دوٍر للقاضي، يعدل به اتفاقهمـا           دائما يلزم من األصول أن تكون العدالة كامنة فيما تعاقدا عليه         
سلطة املتعاقـدين،   من   حد هي أصل هام من األصول الشرعية؛ ويكون له سلطة أيضا ت           على ضوء العدالة اليت   

 العقد  أثناء تنفيذ  من يطلب تعديل االلتزام هي أنه ظهر له           وحجة ؛)١(مببدأ تدخل القاضي  هذه السلطة تعرف    و
 مل يكن ظاهرا حني إبرام      فهو،  اوت تفاوتا كبريا مع مقدار الضرر     أن مقدار التعويض عاٍل، ومتف    أو بعد التنفيذ    

  .)٢( تعديل االلتزام، ألجل إعادة التوازن بني املتعاقدين، قدر اإلمكانه ضرورةعبت؛ إن هذا يالعقد

واملقصود بالتوازن املذكور هو ذلك التعادل أو التقارب بني طريف العقد من جهة ما يناله كلٌّ منهما على                  
 مـا أثر العقد؛ وهو يعين أن كال منهما أخذ شيئا وأعطى مقابله ما يقاربه يف النفع والقيمة، دون أن يكون في                   

التوازن؛ ولعله ميكن تسمية ما أقوم به هـا  كثر بكثري مما يفرضه ذلك    أخذ وأعطى تفاوت جيعل أحدها آخذا أ      
  .نظرية تعديل االتفاق العقدي بني املتعاقدين، وهو ما ينبغي تأصيله على ضوء األصول والنصوص: هنا باسم

א��3"� �א�-�ع� ��ل��#���F(د�ل�א�9-�ق�א�(د*:E�� �

  :مي تأصيلهما يف الفقه اإلسالمع حبثهماأود التذكري قبل كل شيء بأمرين تقدم 

عدم التعويض عن اإلخالل إذا مل يؤد إىل ضرر، رغم اشتراط التعويض يف العقد؛ وهو مـا  : األمر األول 
للتسياق هذه املسألة منهاستد م حبث املسألة يف املبحث : ما له بدليلني، يهماالستدالل باالستحسان؛ وقد تقد

   .)٣(الثاين من الفصل الثالث
لو كـان   حىت   املبحث السابق من تقرير عدم الضمان فيما ال ميكن التحرز منه،              ما تقدم يف   :األمر الثاين 

الضمان مشترطا يف العقد؛ وقد تقدم تأصيل املسألة من خالل استعراض وجيز لنظرية الظروف الطارئة، مـع                 
أليت وضع  بيان ما ميكن أن يكون جذرا هلا يف الفقه اإلسالمي، والذي تبني أنه ميكن أن يكون موجودا يف مس                  

  .)٤(اجلوائح، وفسخ عقد اإلجيار حني يؤدي إىل ضرر مل يكن ظاهرا أثناء إبرام العقد

أستطيع أن أقول ها هنا، واستنادا على ما ذكرت يف األمرين املذكورين، أن تعديل االتفاق حينما تكون                 
  :فيه مسحة ظلم، له أصول يف التراث الفقهي اإلسالمي، وهو ما ميكن طرحه كما يلي

                                                 

  ).١٥٦-١٥٥(النظريات الفقهية، لفتحي الدريين، :  ينظَر)١(
  ).١٥٢(النظريات الفقهية، لفتحي الدريين، :  ينظَر)٢(
  .، من هذا البحث)١٩٦-١٩٢: ( ينظَر)٣(
  .، من هذا البحث)٢٦٠-٢٥٧: ( ينظَر)٤(



 ٢٨٣

 بصاحب العمل ضررا فال يستحق التعويض، وإن كان قد ذكر يف العقد لـزوم               وقع اخلطأ إذا مل ي  : أوال
 وتقدم أنه رغم أن األصل هو لزوم التعويض، لالتفاق عليه، إال أن االستحسان، وهو               ؛)١(عند وقوعه التعويض  

ل القياس هو الرجوع إىل العدالـة،  نع مثل هذا التعويض، إذ األصل قب  ملأصل شرعي مينع غلواء القياس، يكفي       
  .عن أمر مل يزل، أو مل ينتقصوالعدالة ال تسمح بالتعويض 

عدم استحقاق التعويض، رغم النص عليه يف العقد، هو مسلك العدالة الضروري فقها وكتابـا               وعليه، ف 
رغم النص على الزيادة    دون زيادة كبرية    ومتوازن مع الضرر،    لتعويض   املضرور   استحقاقبناًء عليه، ف  وسنة؛ و 
ضرر؛ ومها مسلكان طبيعيان من مـسالك العدالـة،         ال عدم عنديشبه متاما عدم استحقاقه للتعويض      الكبرية،  

  .والقول بأحدمها دون اآلخر، انتقاص من مبدأ العدالة

نتيجة حدث   إذا كان اإلخالل     ه، اإللزام ب  يربرتقدم يف املبحث السابق أن االتفاق على التعويض ال          : ثانيا
ال ميكن التحرز عنه، وتقدم االستدالل بأصلني يف الفقه اإلسالمي للمسألة، ومها أصل وضع اجلوائح، وأصـل            

  .)٢(عدم لزوم عقد اإلجارة إذا أدى إىل ضرر مل يكن قد بان أمره أثناء إبرام العقد

 منع من   الظرف الطارئ ن  ا، أل إن العدالة اليت منعت التعويض أساس     : النقطة األوىل وأقول هنا ما قلته يف      
  . بالضرر الواقععند مقارنتهتفاوت تفاوتا كبريا يالذي تعويض ال، هي ذاا اليت متنع استحقاق هذا االستحقاق

 زيادةإن منهاج العدالة ال ميكن أن يسمح بإلزام املُخلّ باتفاق ما، أن يعوض الطرف اآلخر مبا يزيد         : ثالثا
 إذ غاية الشرط اجلزائي هو تعويض من وقع اإلخالل حبقّه، ليكون يف التعويض ما        تقارب مع مقدار الضرر،   تال  

 فإذا كان التعويض زائدا عن احلد زيادة بعيـدة، فقـد         وليس املقصود معاقبة املخلّ،    يكفيه يف أمر عقده ذاته،    
  .تقارب معها يأو موجب أن يرد األمر إىل العدالة، لينال من وقع اإلخالل حبقّه مقدار ما ضاع منه، 

  .ذا تكون فكرة تعديل االتفاق العقدي قد نالت شيئا من حقّها ها هنا، واهللا تعاىل أعلم

إذا كان الـشرط اجلزائـي   ((: وجاء يف إقرار الشرط اجلزائي يف فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية     هذا،  
قواعد الشرعية، فيجب الرجوع يف ذلك      كثريا عرفا، حبيث يراد به التهديد املايل، ويكون بعيدا عن مقتضى ال           

إىل العدل واإلنصاف، على حسب ما فات من منفعة أو حلق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند االخـتالف                   
                                                 

 ومع ذلك، فلرمبا ادعى رب العمل أن اإلخالل أوقع ضررا به فعال، وخروجا من هذه اإلشكالية، فإنه ال يطلب من )١(
ل إثبات أن اإلخالل والتقصري مل يؤديا رب العمل إثبات وقوع الضرر عليه نتيجة اإلخالل أو التقصري، وإمنا يطلب من املقاو

إىل ضرر، فعبء اإلثبات هنا على املقاول، وال بد أن يستعني القاضي يف هذه احلالة، باخلرباء يف باب اخلالف، ليرى إن كان 
  .اإلخالل أو التقصري أوقعا ضررا برب العمل أم ال؟

  .، من هذا البحث)٢٦٠-٢٥٧: ( ينظَر)٢(
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وإذا حكمـتم بـني     : (؛ مث استند القرار على قوله تعاىل      )١))(إىل احلاكم الشرعي عن طريق أهل اخلربة والنظر       
  ).٥٨: النساء(، )الناس أن حتكموا بالعدل

فيما لو تفاوت   خارجا عن حد العدالة املفروض شرعا،        ن التعويض املتفق عليه قد جيعل منه ماال حراما        إ
إذا ؛ ومنافاته للعدالـة ، فيحرم أخذه، ويلزم مدعيه تركُه، رغم التعاقد عليه، ألجل  تفاوتا كبريا مع قيمة الضرر    

 أيضا قد يعرض له مـا جيعلـه         هأساسه؛ فإن مقدار  متنع من   اكان التعويض ذاته قد يصدف ما جيعله حراما، ف        
مبالغا فيه، فيلزم إرجاعه إىل مقاربة الضرر، إن مل تكن املساواة ميسورة؛ فإذا صح إلغاء التعـويض أحيانـا،                   

   .فصحة تعديل التعويض أوىل

لفقـه  ينسجم مع مقدار الضرر، أو يقاربه، أقرب إىل اإلمكان من جهة ا            حىت   إن تعديل مقدار التعويض   
اإلسالمي من القول بإلغاء التعويض من أساسه؛ لكن، هل املطلوب املساواة بني الضرر وبـني التعـويض، أم                  

  . إن شاء اهللا تعاىلني التالينياملطلوب املقاربة بينهما؟ هذا ما سيتبني يف الفرع
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نون املدين األردين احلق للمقاول أن يلجأ إىل القاضي إلثبات أن التعويض املتفق عليه بينه وبني                أعطى القا 
 فإذا أثبت املقـاول     ؛ما يستحقّه رب العمل   وفوق  ،   أو إخالله   خطئه ترتب على رب العمل فوق قيمة الضرر امل     

 اخلرباء فيما جرى بني املتعاقدين من أن الضرر أقل من التعويض املتفق عليه، فها هنا يبحث القاضي املسألة عرب         
العقد، مث يقرر قراره، استجابة للمقاول بتخفيض قيمة التعويض، أو عدم استجابة له؛ مث إن االستجابة ذاـا                  
ختضع لسلطة القاضي، فلرمبا طلب املقاول ختفيضا إىل مستوى معني، لكن رمبا رأى القاضي عرب اخلـرباء أن                  

:  من القانون املـدين األردين     )٣٦٤(يد القاضي األمر إىل ميزان العدالة؛ ورد يف املادة          التخفيف مبالغ فيه، فيع   
 مبا جيعل التقدير    ،ل يف هذا االتفاق   دع ت أن ،حد الطرفني أ بناء على طلب     األحوال،وجيوز للمحكمة يف مجيع     ((

ذات أن القاضي ال يسعى مـن       ؛ وال بد من اإلشارة إىل       )) باطال كل اتفاق خيالف ذلك      ويقع ،مساويا للضرر 
ختفيض قيمة الشرط اجلزائي، وإمنا يبعثه إىل ذلك مطالبة مدعي الغلو يف مقدار التعويض، واملطالـب                إىل   هنفس

ـ      ؛ و )٢())بناء على طلب أحد الطرفني    ..((: بتخفيضه، وهذا ظاهر من صياغة املادة      ة ألحظ على هذه املـاداي 
هـل متكـن    : والسؤال املطروح ها هنا   مساويا للضرر،   عله  يث جي حبويض   التع تعديل القاضي صالحية    تأعط

إنه لو كان األمر يتعلق بالتقصري يف حفظ بعض املواد األولية، حىت سرقها              املساواة فعال بني الضرر والتعويض؟    

                                                 

الصادرة عن الرئاسة العامة إلدارات البحوث جملة البحوث اإلسالمية :  العلماء يف السعودية نشرته قرار هيئة كبار)١(
  .)هـ١٣٩٦-١٣٩٥(، يف عددها الثاين العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالرياض

  ). ٢٣٥(يف القانون املدين األردين، لفؤاد درادكة، ) التعويض االتفاقي( الشرط اجلزائي )٢(
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قاوالت سارق، فإن األمر سهل، إذ ميكن حتديد قيمة املسروق، لتحديد مقدار الضمان؛ لكن األمر يف عقود امل                
على غري هذه الشاكلة متاما؛ إنه يتعلق جبملة أعمال ومواصفات لثمرة هذه األعمال، تتداخل معا، يسايرها يف                 

تعويض أصـال لـن     الوقت ذاته كون تقدير التعويض يأيت اجتهادا ملقداره، فيحصل من كل ذلك أن تقدير ال              
  .ين سيختلفون بدورهم يف قيمة التعويضيكون تقديرا قطعيا؛ وعليه، فهي حتتاج إىل خربة اخلرباء الذ

متامـا  مـساويا  د املعقول، ال مبا جيعله مناسبا للح القاضي التعويضاألرجى يف مثل هذا احلال أن يقدر        ف
  .فقهيا يف الفرع التايل، إن شاء اهللا تعاىلأصل ، وهو ما سيت)١(للضرر
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إن سلطة القاضي يف تعديل قيمة التعويض الناشئ عن اإلخالل أو التقصري، جيب أن تنحصر فيما إذا كان   
املفترض يف املتعاقدين أال ينسيا احتمال التفاوت فيما        و،  التفاوت كبريا بني قيمة الضرر وقيمة التعويض املقابل       
 أول نـص فقهـي مسـح        يطلبه أصال، وهذا التساوي مل      بني الضرر والتعويض، إذ ال ميكن تقديره متساويا       

أدخل ركابك، فإن مل أرحل معـك  : قال رجل لكريه((:  عن شريح القاضيرواه البخاريبالتعويض، وهو ما  
من شرط على نفسه طائعـا غـري مكـره، فهـو     : شريحيوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم خيرج، فقال   

بالشرط اجلزائي دون أن يتطرق ملسألة ما إذا كان تقدير التعويض مبالغا فيه             حكم  ((فالقاضي شريح   ؛  )٢))(عليه
 قيمة الضرر وقيمة التعويض كبريا؛ قال       ، فاملساواة ليست الزمة، بل الواجب أال يكون التفاوت بني         )٣())أم ال 

ار الكيل والوزن مع احتاد     ابن رشد احلفيد يف بداية اتهد عند ترجيحه لعلة احلنفية يف الربا، والقائمة على اعتب              
  .)٤))(وأن العدل يف املعامالت إمنا هو مقاربة التساوي..((: اجلنس

 ممكن اجلواز، ألجل أن شرحيا مل يسأل عنه          ذاته إن هذا التفاوت الكبري   : ومع ذلك، فرمبا يصح أن يقال     
قابل الضرر الذي وقع عليه، ألنه   أيضا؛ ويف تقديري أن شرحيا يعلم أن مثل هذا املبلغ ال يتفاوت تفاوتا كبريا م              

                                                 

  ).١٦(آثار الشرط اجلزائي يف القانون املدين األردين، حملمد وليد العبادي، وأمحد عبد الكرمي أبو شنب،  )١(
  .)٢/٢٦٧( البخاري، )٢(
  ).١٨( آثار الشرط اجلزائي يف القانون املدين األردين، حملمد وليد العبادي، وأمحد عبد الكرمي أبو شنب، )٣(
؛ وحاصل معىن كالم ابن رشد يف ذكره ما ذكر بشأن الربا، وعالقة )٤/٥٠٥(،  بداية اتهد، البن رشد احلفيد)٤(

حديثه فيه حبديثه يف تلك املقاربة املطلوبة شرعا، هو أن املكيل واملوزون املتجانس ميكن فيهما التساوي، فال يصح فيهما يسري 
 املقاربة، إذ التساوي غري ممكن يف املختلفات؛ قال الغنب؛ وأما غري املتجانس فيقبل فيهما قليل الغنب، ألن العدل حينها هو

ولذلك ملا عسر إدراك التساوي يف األشياء املختلفة الذوات، جعل الدينار والدرهم لتقوميها، ((: مباشرة بعد كالمه الذي ذكرته
  .، وهو فقه سديد))أعين تقديرها
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وهو قاٍض فيها، مع ما يفترض بالقاضي من معرفة بواقـع           يعيش تلك البلد اليت وقع فيها مثل ذلك اإلخالل،          
  . الواقعفال بد أن يكون عارفا أن املائة درهم ال تتفاوت كثريا مع حجم الضررالناس؛ 

حمرم أصال،  الغنب  فرغم أن،)١(نبيتعلق بالغ الفروق منقه اإلسالمي بتجاوز اليسري فمن الآخر ومثة شاهد 
لكن اليسري  ..((: قال ابن العريب  ألنه ضرب من الغش، إال أن العلماء رأوا أنه ال ميكن االحتراز عن اليسري منه؛                

 منه، حىت   منه ال ميكن االحتراز منه ألحد، فمضى يف البيوع، إذ لو حكمنا برده، ما نفذ بيع أبدا، ألنه ال خيلو                   
  .)٢))(إذا كان كثريا أمكن االحتراز منه، فوجب الرد إليه، والفرق بني القليل والكثري أصل يف الشريعة معلوم

 هاختلفوا يف مقياس التفريـق بـني يـسري    البيوع، إال أم علىومع اتفاق العلماء على عدم تأثري يسريه        
فلو :  فهو فاحش؛ قالوا   وما ليس كذلك   ،)٣( املقومني د أح  اليسري ما يدخل حتت تقومي     :احلنفية فعند؛  هوفاحش

آخر مثانية، وثالث سبعة، فما بني العشرة والسبعة داخل حتت تقومي املقومني، أما الزائد يف               وقومه عدلٌ عشرةً،    
 ؛)٥(هو العادة وعقل العقـالء     يف التفريق املالكية  املرجع عند   ؛ و )٤(الشراء، والناقص يف البيع، فليس من اليسري      

يرجـع الغـنب إىل     ((: يوقال املرداوي احلنبل   ؛)٦( احلطّاب العالّمةضعف هذا    لكنيقدره بالثلث،   من  عندهم  و
  .)٧))(يقدر الغنب بالثلث: ، وعليه مجيع األصحاب؛ وقيل...العرف والعادة، على الصحيح من املذهب،

الثني باملائة من مثن السلعة، بني أعلى       ويلحظ على قول احلنفية أن الفرق بني اليسري والفاحش يصل إىل ث           
 أحـدهم بـسبعة،   وذلك حني قالوا ما ذكرته عنهم قبل سطور، أنه إذا قوم السلعةَ  تقومي هلا، وأخفض تقومي،     

أن الفرق بني يعين فإذا كان أحدهم قومه بسبعة، مع تقومي آخر له بعشرة، فهذا       والثاين بثمانية والثالث بسبعة،     
؛ ويلحظ يف قولني أحدمها عند املالكية، واآلخر         يف الغنب اليسري املعفو عنه     ةخلالثالثني باملائة د  ل ا التقوميني جيع 

                                                 

 يف بيعه، أي اهتضم فيه؛ وغنب يف رأيه، إذا ضعف فيه؛ غنب الرجل:  الغنب لغة حيمل معىن الضعف واالهتضام، يقال)١(
؛ أما معىن الغنب االصطالحي، فقد نقل احلطاب املالكي يف مواهب اجلليل، )٤/٤١١(معجم مقاييس اللغة، البن فارس، : ينظَر
  .))بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة أن الناس ال يتغابنون مبثله((: ، أنه)٦/٣٩٨(

آثار الشرط اجلزائي يف القانون املدين األردين، حملمد وليد : دت االستناد على مسألة الغنب ها هنا من حبثهذا، وقد استف
  ).٢٠(العبادي، وأمحد عبد الكرمي أبو شنب، 

  ).٤/١٨١٦( أحكام القرآن، البن العريب، )٢(
  ).٧/١٦٨( البحر الرائق، البن جنيم، )٣(
  ).٧/٣٣٨( تكملة حاشية ابن عابدين، )٤(
؛ وذكر يف مواهب )٣/١٤٠(، وشرح الدردير عليه، )٦/٣٩٨(خمتصر خليل، مع مواهب اجلليل، للحطاب، : ينظَر )٥(

  .، أن ما جرت به العادة ال يرد باتفاق)٦/٣٩٨(اجلليل، 
  ).٦/٣٩٨( مواهب اجلليل، حلطاب، )٦(
  .)٤/٣٨٤(اإلنصاف، للمرداوي،  )٧(
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 هذه النسبة، إذا جرت     الثلث؛ مث القول بتقديره حسب العادة قول يسمح مبثل        يقدر ب عند احلنابلة، أن الفاحش     
، ، وعمن قالوا بالثلـث    املعىن الذي نقلْته عن احلنفية    إنه إذا كان الغنب اليسري، وعلى       : أريد أن أقول  ا العادة؛   
إذا كان كلّ ذلك على ما تقدم، فإنه ميكن اخلروج بتأصـيل            يرجع التقدير إىل العادة والعرف؛      : وعمن قالوا 

الفرق بـني القليـل     ((لتجاوز التفاوت اليسري بني الضرر وبني تقدير قيمته، وعدم جتاوز التفاوت الكبري؛ إن              
  .؛ على ما نقلْته عن ابن العريب)١))(أصل يف الشريعة معلوموالكثري 

اجتهادات بـشرية    ال خترج عن كوا      م أن أبين أن أقواهل    ما ذكرت من أقوال العلماء،    وأرجو يف ختام    
، وإمنا ذكرت ما ذكرت من أقواهلم، ألجل ربط مسألة البحث مبسائل يصلح أن تعترب نظائر هلا                 ختطئ وتصيب 

ه اإلسالمي، مع النظر بعني االعتبار أن مثة شيئا متفقا عليه بني العلماء، وهو عدم اعتبار الغنب اليـسري                   يف الفق 
مؤثّرا، مما يعين أن التساوي بإطالقه ليس هو املطلوب، وإن اختلفت تقديرات العلماء لضابط اليسري والفاحش                

  .منه، فاملسألة حملّ اجتهاد إذن

، ينبغـي أال   يف عقد املقاولـة التفاوت اليسري يف تقدير التعويض عن الضرر  ن  إنين أخرج ذا إىل تقرير أ     
وهو ما يدعو إىل النظر يف دور القاضي وسلطته يف تعديل التعويض االتفاقي يف القانون املـدين                 يكون مؤثّرا،   

 سلطته ليكون   ينبغي تعديل ف،  ، والذي جعله يصل إىل درجة اختاذ املساواة بني الضرر والتعويض مسلكا           األردين
  .ال يف مساواتهلضرر، ا بةمقارحمصورا يف تعديله لالتفاق التعويضي 

إن جعل سلطة القاضي تدور حول مساواة التعويض بالضرر، سيكلّف هذه السلطة ما هو خارج عـن                 
 يصعب أو يستحيل يف عقود املقاوالت حتديد مقدار الضرر بالـضبط، وإن قواعـد التـشريع                 هطاقتها، إذ إن  

  .مي متنع من مثل هذا التكليفاإلسال

                                                 

  ).٤/١٨١٦( أحكام القرآن، البن العريب، )١(
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حتديد الطرف الذي يقع عليه غرم اإلخالل يف الشرط اجلزائي يف عقود املقاوالت، هو من وقـع عليـه                   
ل عند إخالله أو تأخره، ووقع      االشتراط بذلك، وهي مسألة مفهومة، فإن كان الشرط ينص على تغرمي املقاو           
ل عند إخالله، وجب تغرميـه؛      اإلخالل أو التأخري، فحينها يقع عليه الغرم؛ وإن اشترط العقد تغرمي رب العم            

غرم؛ وهكذا، فاملسألة بديهيةوإن وقع الشرط على تغرمي املهندس، ووقع احملظور فعال، فهو من ي.  

 يقع عليها التغرمي، واملسألة بسيطة أيضا، فالذي وقع الضرر بفعله           وقد يقصر الطرفان يف حتديد اجلهة اليت      
        غرم،أو تقصريه، هو املسؤول عن التعويض، وهو من ي      ب حينها على      ومل مل يوجد يف العقد نصبذلك، ويتوج 

  .املُدعي إثبات دعواه

 ميكن أن هل: الني مهاسؤغري أن وظيفة هذا املبحث هي اإلجابة عن هذه مسألة واضحة على ما ذكرت؛ 
يتضمن الشرط اجلزائي نصا على تغرمي رب العمل نفسه، يف حالة تأخره يف سداد األقساط الالزمـة جلريـان      

 وكذا إذا   العمل، حىت أدى ذلك إىل فقدان املقاول فرصا هامة، تسبب ا تأخر رب العمل يف سداد األقساط؟                
ها رب العمل مادة العمل، ليقوم املقاول بالعمل، وتأخر رب العمل           كانت املقاولة على الصورة اليت يحضر في      

  يف إحضار املادة، مما أدى إىل اإلخالل بالعمل ذاته؟

  وهل ميكن تغرمي اجلهة اهلندسية املشرفة على مشروع ما، إذا تبني أن اخللل جاء من قبلها؟

  :املطلبني التالينيإن ذلك كلّه يقتضي حبث هذه املسائل، وسواها ما يشبهها، يف 

  .تغرمي رب العمل: األولاملطلب 

  .تغرمي املهندس الذي صمم البناء: الثايناملطلب 
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قد يكون تأخر اإلجناز أو التقصري فيه، أو يف حتقيق املواصفات املطلوبة، عائدا إىل أن رب العمل مل يأت                   
شراء املواد الالزمـة    على  كون قد تأخر يف دفع األقساط اليت تعني املقاول          باملطلوب منه ألجل إجنازه، كأن ي     

للمقاولة؛ أو يكون قد تأخر يف إتيان تلك املواد، إذا كان االتفاق قائما على أن يأيت رب العمل باملواد الالزمة                    
  .للبناء

هوبناء على هذا، فال معىن لفرض التعويض على املقاول، إذا كان هو الذي تأخر فيما مضى ِذكر.  

لكن، هل ميكن أن يغرم ربالالزمة للمقاولة؟ العمل نفس ره باملواده بسبب تأخ  

فإن كان قد ذُكر، فبها ونعمت، ويلتـزم         يذكر هذا األمر كشرط يف العقد؛        نعم، حىت لو مل   : الذي أراه 
هو ، و املتسبب باإلضرار  فرب العمل هو  رب العمل بالشرط الذي وقّع عليه؛ غري أنه إذا مل يذكر شرط كهذا،              

وفوات فرص أخرى، منعه من     من يتحمل نتيجته؛ فهذا التأخر يؤدي إىل عرقلة البناء، وتأخر مصلحة املقاول،             
إذا مل يقع مثل هذا الشرط، فالذي يقع عليه واجب التعويض هـو مـن               ؛ إنه   استغالهلا انشغاله مبقاولة أخرى   

  . وقوع اإلخالل نفسهأفضى فعله أو تقصريه إىل

اتفـاق  ((: فقد صغت له التعريف التـايل   ولعلّ ما تقدم يف تعريف الشرط اجلزائي ما يتضمن هذا املعىن،            
إضايف يتبع العقد األصلي، يلتزم مبوجبه كلٌّ من طرفيه بالتعويض املقدر عما أخلّ به حنو صاحبه دون ظـرف                   

التعويض إذا أخلّ بالتزامه حنو املقاول، وهذا يفهم مـن تعريـف            ؛ وهو يتضمن معىن إلزام رب العمل ب       ))قاهر
نص املتعاقدين يف العقد على مبلغ معين يدفعه مـن          ((للشرط اجلزائي ذكرته حينذاك، وهو أن الشرط اجلزائي         

  .؛ ففيه أن املبلغ املدفوع يف الشرط اجلزائي إمنا يقدمه من أخلّ بااللتزام)١))(أخلّ بااللتزام

نه لو مل يكن مثل هذا الشرط مكتوبا بني طريف العقد، فإن القضاء حيكم وال ريب على املخلّ بالتزامه،                   إ
  .فإذا كان رب العمل هو من أخلّ، فهو من سيحكم عليه بالتعويض
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:  احلـالتني التـاليتني    يفإذا وقع الضرر على صاحب العمل       قرر القانون املدين األردين تضمني املهندس       
: والثانيـة حينما يتضمن دوره اإلشراف على البناء، فهو متضامن مع املقاول يف التعويض اجلزائـي؛               : األوىل

  . ناشئ عن خطأ يف التصميم ضرر البناَءلحقيوحينما يقتصر دوره على تصميم البناء، 

                                                 

  ).٢٦٠( معجم لغة الفقهاء، حملمد رواس قلعجي وحامد صادق قنييب، )١(
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            عدلٌ ال غبار فيه، فهو يف احلالتني مسؤول، كال عن الضرر الذي قد يقع يف البنـاء،         ،أو جزءاً وهو أمر 
       وهو ما يتالقى مع الفقه اإلسالمي الذي يغر  ه إىل ضرر يف أمٍر ما؛ وهو كذلك يرجـع إىل    م من أدى به تقصري

أن :  من قواعد جملة األحكام، ومعناها     )٨٧(وهي القاعدة   ،  )١())الغرم بالغنم ((: تقرره القاعدة الفقهية القائلة   ما  
أي أن التكـاليف    ((: العالّمة الزرقا يف شـرحها    ؛ وبتعبري   )٢(نال نفع شيء ما، هو من عليه حتمل ضرره        من ي 

؛ وما يهم البحث من معناها هنا هو أن         )٣())واخلسارة اليت حتصل من الشيء، تكون على من يستفيد منه شرعا          
  .الكاملتحمل للخسارة باهلالك، هو من يكون مستفيدا من الربح حني عدم اهل

: ، اليت تقول  )٧٨٨(املادة  : وأما املادتان اللتان تتضمنان ما تقدم من معىن يف القانون املدين األردين، فهما            
 ،إشـرافه  ينفذه املقاول حتت     أن على   ،هل بناء يضع املهندس تصميم     كان عقد املقاولة قائما على تقب      إذا. ١((

 مدة السنوات العشر    تبدأ ،...،ث يف خالل عشر سنوات    كانا متضامنني يف التعويض لصاحب العمل عما حيد       
 اقتصر عمل املهندس علـى وضـع التـصميم دون       إذا((: ، اليت تقول  )٧٨٩(املادة  ؛ و ))من وقت تسلم العمل   

  .)).. كان مسؤوال فقط عن عيوب التصميم، على التنفيذاإلشراف

                                                 

  ).٢/٦٢٠(املذكرات اإليضاحية للقانون املدين األردين، :  ينظَر)١(
  ).١/٧٩( درر احلكام شرح جملة األحكام، لعلي حيدر، )٢(
  ).٢/١٠٣٥( املدخل الفقهي العام، ملصطفى الزرقا، )٣(
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  : احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، وبعد

و حبث الشرط اجلزائي بني الفقه والقانون قد متّ، بعون اهللا تعاىل وبتوفيقه، وقد اجتهدت أن يتسم                 فها ه 
  : وهي على النحو التايلهامة، وتوصيات وقد وصلْت أثناء مسرييت يف هذا البحث إىل نتائج ؛ باملوضوعية
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 الفرصة بوجه خاص، مما جعل هلذا املبدأ تأثريا         إثبات مبدأ التعويض عامة، ومبدأ التعويض على تفويت        -١
  .يف سياق البحث برمته

إثبات مبدأ الوفاء بالوعد، كونه واجبا يف اإلطار الذي رجحته، وهو ما إذا كان الوعد مرتبطا بعقد، أو                -٢
 . عنه التزام، أو له تكلفة مادية، مما جعل هلذا املبدأ تأثريا يف البحثينشأ

 .احللّ، إال ما صادم أصال أو نصا العقود والشروط هو تبين أن األصل يف -٣

 جزء مـن حبـث      هظهر يل أن الشرط اجلزائي داخل يف عموم الشروط املباحة يف الفقه اإلسالمي، وأن              -٤
 .املقترنة بالعقد، وأنه مباح مثلهاالشروط 

 واألصول ما مينع منـه،      وصلْت إىل إقرار التغرمي على املماطلة يف سداد الدين، إذ مل أجد يف النصوص              -٥
 .وفرقت بينه وبني الربا حىت أمنع االختالط بينهما

٦- ين، ال يصحل التزاٍم ما إىل دألنه ذريعة إىل الربا اشتراط التعويض عند عقد القرض، وعند حتو. 

 .أثبت الشرط اجلزائي يف جماالت العقود اليت ال يكون االلتزام فيها ماالً -٧

لضمان سري معامالت الناس علـى وجـه   رط اجلزائي جزٌء من تدبري ويلّ األمر،    اتضح يل أن تقنني الش     -٨
 .حسن

 .عقود املقاوالت من العقود املباحة، بناًء على أن األصل يف العقود هو اإلباحة -٩

فقد أسست لتطـوير    ومع ذلك،   عد بعض العلماء عقود املقاوالت صورة من صور عقود االستصناع،            -١٠
 .عقود املقاوالت احلديثة ذاا، وفق ضوابط العقود املباحة شرعا ليشمل عقد االستصناع

ما من عقود املعاوضات،    ألاالستصناع واملقاوالت من العقود الالزمة للطرفني من ساعة إبرام العقد،            -١١
 .ما من العقود على أمور ضخمة، يناسبها اللزوم، وليس عدمهألو



 ٢٩٢

 .لزوم تسجيله يف الدوائر املختصةكذا ، ود إبرام العقدعنتبني يل وجوب االتفاق على الشرط اجلزائي  -١٢

 .تقرر يف البحث أن اشتراط املقاول عدم الضمان باطل ال جيوز إقراره يف العقد -١٣

األصل إلزام املقاول بتنفيذ ما تعاقد عليه مع رب العمل، وبالشروط املتفق عليها، فإذا مل حيصل هـذا،                   -١٤
 .فال مناص من تنفيذ شرط التعويض

ت دورا للقضاء يف تعديل مقدار الشرط اجلزائي، وأصلت ذلك بناء على الفقه اإلسالمي ذاته، وبينت أثب -١٥
أن دور القاضي يقوم على التقريب بني مقدار الضرر احلاصل أثر تقصري املقاول، وبني التعويض؛ وليس                

 .على مساواة الضرر بالتعويض

لة تقصريه بإحضار املال الكايف للمقاول، لشراء ما يلـزم          أثبت أن التعويض قد يلزم رب العمل، يف حا         -١٦
 .من مواد املقاولة املتفق عليها، فيكون ذه احلال قد تسبب يف تقصري املقاول، فيتحمل نتيجة صنيعه

 .املهندس مشارك أحيانا بالتعويض لرب العمل، حسب دوره يف املقاولة -١٧

قه اإلسالمي يف املسائل اليت تعرض البحث هلا، عـدا مـا            القانون املدين األردين منسجم إمجاال مع الف       -١٨
  .ناقشت يف ذات القانون يف دور القاضي يف تقدير التعويض عن الضرر

  .واحلمد هللا رب العاملني على توفيقه
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انـب  بعد هذه اجلولة يف نظرية الشرط اجلزائي، وبعد أن بدت يل كثري من جوانبه، وبعد أن ظهـر اجل                  
التطبيقي منه من خالل عقد املقاولة؛ بعد كل ما ذكرت، فإنه بدا يل أن مثة أمـورا ال بـد مـن طرحهـا،                        

  :كتوصيات أتقدم ا ألهل البحث والفقه والقانون حول الشرط اجلزائي، أِمجلُها فيما يلي

مالت الناس املاليـة   كون مرجع معا  ييرجو الباحث اإلسراع يف إقرار القانون املدين الفلسطيين، الذي س          -١
وألنه ال بد أن يأيت يوم يتقرر فيه العمل بالقانون املدين الفلسطيين، فإنين             ؛  بشكل عام يف ديارنا املقدسة    

 .أوصي بأن يكون، كسابقه يف ديارنا، ينطلق من مفاهيم الفقه اإلسالمي، ومن مبادئ الشرع الشريف

تسربه إىل معامالت النـاس     ويض ذاا، وألجل منع     ظهر يل أن الربا قد يتسرب من خالل مسألة التع          -٢
حتت مظلة القانون، فإنين أرى أنه ال بد أن ينتبه حمررو القانون املدين الفلسطيين إىل خطـورة األمـر،                   

 معامالت الناس، وخاصة مـا  يف بالنص الصريح كل ما من شأنه أن يكون بابا يدخل منه الربا      افيمنعو
 .ئييتعلق منها بالشرط اجلزا



 ٢٩٣

ناقش البحث سلطة القاضي يف تعديل الشرط اجلزائي حينما يكون مبالغا فيه، أو قاصرا عن مـستوى                  -٣
وبدا من البحث أن القانون املدين األردين قد جعل من سلطة           الضرر الواقع نتيجة اإلخالل أو التقصري،       

فارق الفقه اإلسالمي، وتبني أنه مسلك ي  منه،   )٣٦٤(وذلك يف املادة    القاضي تسوية التعويض بالضرر،     
وجيوز للمحكمة يف مجيع    ((: ه أن يعاد النظر يف تلك املادة، وتعديلها لتكون على النحو التايل           اوالذي أر 
  ويقع ، للضرر مقاربا مبا جيعل التقدير     ،ل يف هذا االتفاق   دع ت أن ،حد الطرفني أ بناء على طلب     األحوال،

لتعويض مقاربا للضرر، كما أقترحه ها هنا، أوىل من النص       ؛ فأن يكون ا   ))باطال كل اتفاق خيالف ذلك    
 .على لزوم أن يكون مساويا للضرر

وأوصي بناء على ذلك أن يتضمن القانون املدين الفلسطيين مثل هذا التعديل، فيما لو كان أمر التعويض  -٤
 .فيه كأمر التعويض يف األردين

فالقـانون  ع ضرر على أثر إخالل املدين،       عبء اإلثبات يف حالة عدم وقو     أرى حتديد على من يكون       -٥
املدين األردين مل يكن صرحيا يف املسألة، والذي أراه أن مثة قوانني عربية حـسمت األمـر بعبـارات                   

ـ   كالقانون املدين اللبناين، املسمى قانون املوجبات والعقود،         واضحة، ص صـراحة يف مادتـه      الذي ن
مه إقامة البينة على وجود حقِّه، وبعد إقامته البينة، جيب على       من يدعي أنه دائن، تلز    ((: على أن  )٣٦٢(

على الدائن إثبـات    ((: ، وبتعبري القانون املدين املصري    ))من يدعي سقوط املوجب، أن يثبت صحة قوله       
لقانون املدين  اأقدر من   وقد ذُكر النصان يف البحث، ومها       ؛  ))االلتزام، وعلى املَدين إثبات التخلّص منه     

بادئ القانون األردين تتالقى معه، فأرى ضرورة هـذا         دين على حسم األمر، وإن كانت قواعد وم       األر
 يتضمن القانون املدين الفلسطيين قبل إقراره حسم هذه املسألة، مبثـل        التحديد الصريح؛ وأرى أيضا أن    
 .طريقة القانون اللبناين أو املصري

 الشرط اجلزائي يف ناحيته التطبيقية، على مجيع ااالت         أقترح على الباحثني يف هذا املضمار، أن يبحثوا        -٦
 .اليت يناسبها مثل هذا الشرط، كعقود التوريد والنشر وغريها

ناقش البحث مبدأ التعويض يف الفقه اإلسالمي، ووصل إىل إقراره، وترك تفصيل جوانبـه للبـاحثني،                 -٧
راسات اليت تتعلق مببدأ التعويض، يف حالة       ليشبعوها حبثا؛ وأقترح يف هذا الصدد املزيد من البحوث والد         

  .الضرر األديب أو املعنوي، فالبحث مييل إىل إقرارها فقها، غري أنه مل يتوسع بشأا

  .واهللا تعاىل هو ويل التوفيق والسداد، واحلمد هللا رب العاملني



 ٢٩٤
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فسري واللغة والتاريخ الواردين يف هذا البحـث،        فيما يلي أعرض تراجم خمتصرة ألعالم الفقه واحلديث والت        
  :)١(سم املرجع الذي أخذت عنه ترمجتهوقرنت ترمجة كل علم با

 بيعة العقبة الثانية، وشهد معه مشاهده، كان أقرأ � بن قيس اخلزرجي األنصاري، بايع رسول اهللا أيب بن كعب .١
، كَتب )ليهِنك العلم أبا املنذر: ( قائال�وأثىن عليه ، )أقرأُ أميت أُيب: (�الصحابة للقرآن، قال فيه الرسول 

االستيعاب يف معرفة األصحاب، : يف خالفة عثمان، ينظر: ، مات يف خالفة عمر، وقيل�الوحي لرسول اهللا 
 ،٤٤-٤٢(البن عبد الرب(.  

ياسة مصر بعد هو أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري املصري، الفقيه الثبت العامل، انتهت إليه ر: أشهب .٢
هـ، بعد موت الشافعي بثمانية عشر ٢٠٤موت ابن القاسم، روى عن الليث ومالك، وبه تفقّه، توفّي مبصر سنة 

  ).٥٩(شجرة النور الزكية، حملمد بن حممد خملوف، : يوما؛ ينظَر
: ، ينظرهو سعيد بن عمرو بن األشوع، كان قاضي الكوفة يف إمارة خالد القسري على العراق: ابن األشوع .٣

: ، وكانت واليته بني اخلمس ومائة إىل عشرين ومائة، وروى عنه البخاري ومسلم، ينظر)٥/٣٤٣(الفتح، 
  ).٦/٢٦٠(الفتوحات الربانية يف شرح األذكار النواوية، البن عالن، 

ريمها، روى هو إصبغ بن الفرج بن سعيد املصري، اإلمام الثقة الفقيه احملدث، مسع ابن القاسم وأشهب وغ: إصبغ .٤
ما أخرجت مصر مثل إصبغ؛ له كتاب األصول وتفسري حديث املوطّأ : عنه البخاري وغريه، قال ابن املاجشون

  ).٦٦(شجرة النور الزكية، حملمد بن حممد خملوف، : هـ، ينظَر٢٢٥وغريمها، مات مبصر سنة 
بة اجلعفي موالهم، البخاري؛ مسع من زِدرهو أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن ب: البخاري .٥

أحفظ مائة ألف : حممد بن سالم، ومسع منه الترمذي وغريه، حفظ تصانيف ابن املبارك وهو صيب، قال عن نفسه
  ).٥٥٧-٢/٥٥٥(تذكرة احلفاظ، للذهيب، : هـ، ينظر٢٥٦حديث صحيح، صنف الصحيح وغريه، مات سنة 

 عنها، وكانت موالة لبعض بين هالل، مث باعوها من عائشة، وبشأا جاء هي موالة عائشة رضي اهللا: بِريرة .٦
 فكانت سنة؛ اختلف يف �، وعتقت حتت زوج، فخيرها الرسول )الوالء ملن أعتق: (احلديث النبوي الصحيح

  ).٨٧٦(االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب، : زوجها هل كان عبدا أم حرا؟ ينظَر
هو علي بن حممد بن عبد الكرمي البزدوي اإلمام الكبري فخر اإلسالم، ينسب إىل بزدة، ألف املبسوط : البزدوي .٧

                                                 

التراجم، فهو على حسب ترتيب احلروف اهلجائية، وكذلك على حسب اسم الشهرة لكل علم، مع  أما ترتيب هذه )١(
  .ابن، وأبو؛ وكذلك مل أعترب أل التعريف يف كل ترمجة: األخذ بعني االنتباه أنين مل أعترب يف الترتيب كلمات

ذاهب األربعة، لشهرة مجيع هؤالء؛ وكذا غري أين مل أترجم ألحد من اخللفاء الراشدين األربعة، وكذلك ألحد من أئمة امل
  .مل أترجم ألحد من املعاصرين، إذ مل يغيبوا بعد عن معرفة الباحثني القريبة، وكذلك، مل تنقّح بعد ترامجهم أمجعني



 ٢٩٥

يف أحد عشر جملدا، وهو صاحب كتاب األصول املشهور بأصول البزدوي الذي شرحه عالء الدين البخاري يف 
هـ، ٤٨٢زدوي سنة كتاب كشف األسرار، وهو كتاب معترب معتمد، كتب تفسريا كبريا للقرآن؛ مات الب

  ).١٢٥-١٢٤(الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، لعبد احلي اللكنوي، : ينظَر
هو أمحد بن احلسني بن علي أبو بكر البيهقي اخلسروجردي، احلافظ العالمة، مجع بني الفقه واحلديث، : البيهقي .٨

اء والصفات، والسنن الكربى، مسع من احلاكم النيسابوري، ومسع منه كتب ما مل يسبق إىل حتريره، كاألمس
ما من شافعي إال وللشافعي عليه منة، إال أبا بكر البيهقي، فإن له منة على الشافعي، : وغريمها، قال اجلويين

  .)١١٣٥-٣/١١٣٢(تذكرة احلفاظ، للذهيب، : هـ، ينظر٤٥٨لتصانيفه يف نصرة مذهبه؛ مات سنة 
رمذي ، أبو عبد اهللا، كان ضريرا، مسع قتيبة بن سعيد وغريه، هو حممد بن عيسى بن سورة السلمي الت: الترمذي .٩

وتفقه يف احلديث بالبخاري، حدث عنه محاد النسفي وغريه، صنف السنن وعرضه على علماء احلجاز والعراق 
  ؛ )٦٣٥-٢/٦٣٣(، تذكرة احلفاظ، للذهيب: هـ، ينظر٢٧٩وخراسان، فرضوا به، مات سنة 

 بن أمحد اخلطيب التمرتاشي الغزي احلنفي، كان فقيها حنفيا قوي احلافظة هو حممد بن عبد اهللا: التمرتاشي .١٠
كثري االطالع، تفقّه على ابن جنيم، له تنوير األبصار، وشرحه بكتابه منح الغفار، وهو الذي شرحه أيضا 

ي، خالصة األثر، للمحب: هـ؛ ينظر١٠٠٤احلصكفي يف الدر اخلتار، ومجع جملدين من فتاويه، مات سنة 
)٢٠-٤/١٨(.  
، هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية احلراين، اتهد احلافظ احملقق، أخذ العلم عن والده              ابن تيمية  .١١

، اشتهر به؛ مسع ما ال حيصى من األجزاء والكتب، أفىت قبل            ابن القيم وعن غريه، وتتلمذ عليه كثريون، أشهرهم       
اقتـضاء الـصراط    : ة يف الرجال جرحا وتعديال، كتب كثريا، من أهم كتبـه          العشرين من عمره، له اخلربة التام     

املنهج األمحد يف تـراجم أصـحاب     : هـ، ينظر ٧٢٨املستقيم، ومنهاج السنة النبوية، وفتاوى كثرية، مات سنة         
  .)٤٤-٥/٢٤(اإلمام أمحد، 

 شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو هو جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري السلَمي؛: جابر بن عبد اهللا .١٢
مل أشهد بدرا : صغري، ومل يشهد األوىل؛ ذكره بعضهم فيمن حضر بدرا، لكنه ال يصح، ذلك أنه قال عن نفسه

وال أُحدا، منعين أيب؛ غري أن البخاري ذكر أنه كان يوم بدر ينقل ألصحابه املاء؛ شهد صفّني مع علي رضي اهللا 
االستيعاب يف معرفة : فّاظ السنن، مات سنة أربع وسبعني، وقيل غري ذلك؛ ينظَرعنه؛ كان من املكثرين ح
 ،١١٥-١١٤(األصحاب، البن عبد الرب.(  

نسبة إىل العمل : هو أمحد بن علي الرازي أبو بكر، اإلمام احلافظ حمدث نيسابور، واجلصاص: اجلصاص .١٣
سن الكرخي، وعنه أخذ فقهاء بغداد، تفقّه عليه حممد بن باِجلص، كان إمام احلنفية يف عصره، تفقّه على أيب احل

حيىي اجلرجاين شيخ القدوري، خوطب يف أن يلي القضاء فامتنع، كتب أحكام القرآن، وكتابا مفيدا يف أصول 
  .)٢٨-٢٧(الفوائد البهية يف طبقات احلنفية، لعبد احلي اللكنوي، : هـ، ينظر٣٧٠الفقه، مات سنة 



 ٢٩٦

وهو من أهل اليمن، شهد بدرا واحلديبية، هو من كاتب قريشا أن رسول اهللا : اللخميحاطب بن أيب بلتعة  .١٤
، كان شديدا على الرقيق، فقال أحد رقيقه ..)فإنه شهد بدرا: (� سيأيت إىل مكة، وأراد عمر قتله، فقال �

، رواه )يبيةكذبت، ال يدخل النار أحد شهد بدرا واحلد: (�ليدخلن حاطب النار، فقال : �لرسول اهللا 
 أيضا إىل � رسوال إىل املقوقس، فجاءه من عنده مبارية القبطية هدية، وأرسله أبو بكر �مسلم، أرسله الرسول 

-١٧٠(االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب، : هـ، ينظر٣٠املقوقس، فصاحلهم املقوقس، مات سنة 
١٧١(.  

بن حممد بن أمحد، الشهري باحلاكم الشهيد املروزي البلخي، هو حممد : احلاكم الشهيد أبو الفضل املروزي .١٥
ويل قضاء خبارى، مسع احلديث مبرو من حممد بن محدويه تلميذ أمحد بن حنبل، وكان حيفظ ستني ألف حديث؛ 

املنتقى : والّه أمري خراسان مقاليد األمور كلها بتوليته الوزارة، رغم أنه كان ميتنع من لقب الوزارة؛ من كتبه
الكايف، وغريمها؛ ومها أصالن من أصول مذهب احلنفية بعد كتب حممد بن احلسن؛ قتله اجلند وهو ساجد سنة و

  ).١٨٦-١٨٥(الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، لعبد احلي اللكنوي، : هـ؛ ينظَر٣٤٤
 حفظ سورة هو أمحد بن علي ابن حجر العسقالين املصري، كان ذكيا سريع احلافظة،: ابن حجر العسقالين .١٦

مرمي يف يوم، أخذ علم احلديث عن العراقي، وتفقه على البلقيين، ألف كثريا من الكتب، كان يف غاية التحقيق، 
وكتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، شاهد على حتقيقه، وكتب ذيب التهذيب، وهو يف الرجال، وله 

اظ بذيل طبقات احلفاظ، البن فهد اهلامشي، حلظ األحل: هـ، ينظر٨٥٢كثري من الكتب األخرى، مات سنة 
)٣٤٣-٣٢٤(.  
هو أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي الشافعي، فقيه شافعي حمقق، من أهم : ابن حجر اهليتمي .١٧

حتفة احملتاج، شرح فيه منهاج النووي؛ وله كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، أبدع فيه مبا يشهد له، وله : كتبه
  ).١/١٤٦(هدية العارفني، إلمساعيل باشا البغدادي، : هـ؛ ينظَر٩٧٤وى حديثية، وفتاوى فقهية؛ مات سنة فتا
اإلمام البحر، أبو حممد، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي اليزيدي، نشأ متنعما مرفّها، وهو : حزمابن  .١٨

 يف الفروع ال األصول؛ كان من نفاة ذو ذكاء مفرط، وذهن سيال؛ رأس يف علوم اإلسالم، وفرط ظاهرية
احمللّى واإلحكام يف : القياس، زهد يف الرئاسة، وانكب على العلم؛ كان حافظا للحديث؛ ألف كتبا كثرية أمهّها

  ).٢١٢-١٨/١٨٤(سري أعالم النبالء، للذهيب، : هـ؛ ينظَر٤٥٦أصول األحكام؛ مات سنة 
البصري، أبوه يسار من سيب ميسان بني البصرة واسط، ولد هو احلسن بن أيب احلسن يسار : احلسن البصري .١٩

، لكنه مسع من عثمان؛ كان سيد أهل زمانه علما وفضال، �لسنتني بقيتا من خالفة عمر، أي أنه مل يدرك عمر 
ضحك :  منه؛ كان صاحب حكمة، من كالمه �ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب رسول اهللا : قال أبو بردة

  ).٥٨٨-٤/٥٦٣(سري أعالم النبالء، للذهيب، : هـ؛ ينظَر١١٠ه؛ مات سنة املؤمن غفلة من قلب
هو حممد بن علي بن حممد عالء الدين، الشهري باحلصكفي، مفيت احلنفية بدمشق، قرأ على والده : احلصكفي .٢٠



 ٢٩٧

اضة وخري الدين الرملي، شرح تنوير األبصار للتمرتاشي بكتابه الدر املختار، وشرح منار النسفي بكتابه إف
خالصة األثر، : هـ، ينظر١٠٨٨األنوار، كان حمدثا فقيها حنويا، أقرأ البخاري يف اجلامع األموي، مات سنة 

  .)٦٥-٤/٦٣(للمحبي، 
دفع شبه من شبه : هو أبو بكر بن حممد احلصين احلسيين، تقي الدين، فقيه شافعي، من أهم مؤلفاته: احلصين .٢١

وكتاب القواعد، وشرح صحيح مسلم؛ ومن غريب أمره أنه شرح هداية ومترد ونسب ذلك إىل اإلمام أمحد، 
املرغيناين من كتب احلنفية، رغم أنه شافعي، وهو يدلّ على معرفته باملذهب وأصوله والتفريع عليها؛ مات سنة 

  ).١/٢٣٦(هدية العارفني، : هـ؛ ينظَر٨٣٩
 احلافظ النظّار أحد كبار العلماء احملققني، هو حممد بن حممد بن عبد الرمحن احلطاب املكي، العالمة: حطاب .٢٢

أخذ عن والده وغريه، وأخذ عنه ابنه وغريه، له تآليف استدرك ا على أمثال ابن حجر والسيوطي والعز بن عبد 
السالم، له مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، وحترير الكالم يف مسائل االلتزام، مل يسبق إىل مثله، مات سنة 

 .)٢٧٠(شجرة النور الزكية، حملمد حممد خملوف، : هـ؛ ينظر٩٥٤
هو أمحد بن السيد حممد مكي احلسيين احلموي املصري، املدرس باملدرسة السليمانية واحلسنية : احلموي .٢٣

بالقاهرة، ألّف كثريا من الكتب، الدر النفيس يف بيان نسب اإلمام حممد بن إدريس، وغمز عيون البصائر، شرح 
-١/١٦٤(هدية العارفني، إلمساعيل باشا البغدادي، : م؛ ينظَر١٠٩٨نظائر البن جنيم؛ مات سنة فيه األشباه وال

١٦٥.(  
هو حمد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب، أبو سليمان اخلطّايب البسيت، كان إماما يف الفقه واحلديث  :اخلطايب .٢٤

 الشاشي وغريه، ومسع احلديث من أيب سعيد واللغة، وكان من العلم مبكان عظيم، أخذ الفقه عن أيب بكر القفّال
معامل السنن، وهو شرح خمتصر : بن األعرايب وغريه؛ وروى عنه احلديثَ احلاكم النيسابوري وغريه؛ من كتبه

-٣/٢٨٢(طبقات الشافعية الكربى، للتاج السبكي، : هـ؛ ينظَر٣٨٨لسنن أيب داود؛ وله غريه؛ مات سنة 
٢٩٠.(  

ليل بن أمحد بن بن عمر بن متيم الفراهيدي، سيد األدباء يف علمه وزهده، وكان يغزو هو اخل: اخلليل بن أمحد .٢٥
من : سنة وحيج سنة، وهو أول من استخرج العروض وضبط اللغة وحصر أشعار العرب، قال سفيان الثوري

كتاب العني : اأحب أن ينظر إىل رجل خلق من الذهب واملسك، فلينظر إىل اخلليل بن أمحد؛ ألف كتبا كثرية منه
معجم األدباء، لياقوت، : هـ؛ ينظَر١٧٠: هـ، وقيل١٦٠يف اللغة، وكتاب اإليقاع يف املوسيقى؛ مات سنة 

)٧٧-١١/٧٢.(  
هو سليمان بن األشعث األزدي السجستاين، مسع القعنيب وغريه، حدث عنه الترمذي وغريه، قال : أبو داود .٢٦

واملراسيل، وغريمها؛ ديث كما لني لداود احلديد، صنف السنن، لين أليب داود احل: حممد بن إسحاق الصاغاين
  ؛ )٥٩٣-٢/٥٩١(، تذكرة احلفاظ، للذهيب: هـ، ينظر٢٧٥مات سنة 



 ٢٩٨

هو حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي األزهري، أخذ عن الشيخ الدردير وغريه، تصدر للتدريس : الدسوقي .٢٧
ني املباين، رزقت تآليفه القبول، له حاشية على شرح الدردير فيس، كان فريدا يف تسهيل املعاين، وتبينوأتى بكل 

شجرة النور الزكية، حملمد حممد خملوف، : هـ؛ ينظر١٢٣٠على خمتصر خليل، وغريه من الكتب، مات سنة 
)٣٦٢-٣٦١ .(  
 كان :إبراهيم، وقيل غري ذلك، كان قبطيا فأسلم، قيل: ، وقيل امسه�الظاهر أنه موىل رسول اهللا : أبو رافع .٢٨

 بإسالمه، فأعتقه، تويف �، بشر أبو رافع رسول اهللا �، فأهداه إليه، فلما أسلم العباس �للعباس عم الرسول 
  .)٨٠٥(االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب، : ؛ ينظر�’ بل يف خالفة علي: يف خالفة عثمان، وقيل

 رشد القرطيب، اإلمام احملقّق، زعيم الفقهاء، تفقّه بابن هو القاضي أبو الوليد حممد بن أمحد بن: ابن رشد اجلد .٢٩
البيان والتحصيل ملا يف املستخرجة من التوجيه والتعليل، واملقدمات، مات سنة : رزق وغريه، من تآليفه

  ).١٢٩(شجرة النور الزكية، حملمد بن حممد خملوف، : هـ؛ ينظَر٥٢٠
ن أيب الوليد بن رشد، الشهري باحلفيد، الفقيه األديب املتقن، مل هو أبو الوليد حمد بن أمحد ب: ابن رشد احلفيد .٣٠

يدع القراءة والنظر منذ عقل إال ليلة وفاة والده، وليلة وفاة أمه، وليلة بنائه بزوجه؛ أخذ عن أبيه وغريه، كان 
الكليات يف الطب؛ مات يفزع إليه يف الطب كما يفزع إليه يف الفقه، تآليفه تزيد عن الستني، منها بداية اتهد، و

  ).١٤٧-١٤٦(شجرة النور الزكية، حملمد بن حممد خملوف، : هـ؛ ينظَر٥٩٥سنة 
هو حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي بدر الدين، صنف كثريا من الكتب رغم أنه مل يعش أكثر  :الزركشي .٣١

 يف علوم القرآن، واحمليط يف أصول إعالم الساجد بأحكام املساجد، والربهان: من تسعة وأربعني عاما؛ من كتبه
-٢/١٧٤(هدية العارفني، إلمساعيل باشا البغدادي، : هـ؛ ينظَر٧٩٤نثور يف القواعد؛ مات سنة الفقه، وامل
١٧٥.(  

هو عثمان بن علي بن حمجن فخر الدين الزيلعي، ينتسب إىل زيلع بساحل احلبشة، اشتهر مبعرفة الفقه : الزيلعي .٣٢
 كرت الدقائق للنسفي بكتاب تبيني احلقائق، وهو شرح معتمد مقبول، مات يف القاهرة والنحو والفرائض، شرح

  ).١١٤-١١٣(الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، لعبد احلي اللكنوي، : هـ؛ ينظَر٧٤٣سنة 
هو علي بن عبد الكايف بن علي السبكي تقي الدين، إمام حافظ عالّمة، مسع من شرف الدين : السبكي .٣٣

 وغريه، أخذ عنه ابنه تاج الدين، ألف شفاء السقام يف زيارة خري األنام، والسيف املسلول على من سب الدمياطي
  .)٤١-٣٩(ذيل تذكرة احلفاظ، أليب احملاسن الدمشقي، : هـ، ينظر٧٥٦الرسول، مات سنة 

تهدين يف هو حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي، إمام عالّمة حجة، عد من ا: السرخسي .٣٤
املبسوط، أماله من جب سجن فيه، قال عند فراغه من : املسائل، أخذ عن مشس األئمة احللواين وغريه، من تآليفه

هذا آخر شرح العبادات، بأوضح املعاين وأوجز العبارات، أماله احملبوس عن اجلمع : شرح العبادات يف املبسوط
: خسي، وشرح على السري الكبري حملمد بن احلسن، والسرخسيورة بأصول السرهواجلماعات؛ وله أصوله املش
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الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، لعبد : هـ، وقيل غري ذلك؛ ينظَر٤٩٠بفتح الراء وتسكني اخلاء؛ قيل مات سنة 
  ).١٥٩-١٥٨(احلي اللكنوي، 

ه وغريه، وحدث عنه  ثور مضر، سيد احلفاظ، كويف فقيه، حدث عن أبيسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري .٣٥
طبقات احلفاظ، للذهيب، : هـ، ينظر١٦١سفيان أحفظ مين، مات سنة : ابن املبارك وغريه، كان شعبة يقول

)٢٠٧-١/٢٠٣(. 
هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد جالل الدين السيوطي أبو عبد الرمحن، خامتة احلفاظ،  أخذ : السيوطي .٣٦

الدر املنثور يف التفسري، وتدريب الراوي يف :  كتب مئات الكتب، منهاالعلم عن احلافظ ابن حجر العسقالين،
علوم احلديث، وحاشيتاه على سنن النسائي وسن ابن ماجه، أخذت مساحة تعداد كتبه يف هدية العارفني تسعة 

-١/٥٣٤(هدية العارفني، إلمساعيل باشا البغدادي، : هـ، ينظر٩١١أعمدة كبرية باخلطّ الدقيق؛ مات سنة 
٥٤٤(.  

هو قاسم بن عبد اهللا بن حممد بن الشاط األنصاري السبيت، احلافظ النظّار املعروف جبودة الفكر : ابن الشاط .٣٧
أنوار الربوق يف تعقب مسائل الفروق، مات سنة : واالختصار، أخذ عن احلافظ احملاسيب وغريه، من تآليفه

  ).٢١٧(مد بن حممد خملوف، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حمل: هـ، ينظَر٧٢٣
هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي، أحد العلماء األثبات، وأكابر األئمة الثقات، فقيه : الشاطيب .٣٨

املوافقات، واالعتصام، : أصويل حمدث مفسر، أخذ عن ابن لب وغريه، قدره يف العلوم فوق ما يذكر، من كتبه
  ).٢٣١(الزكية، حملمد بن حممد خملوف، شجرة النور : هـ، ينظَر٧٩٠مات سنة 

اإلمام العالمة، فقيه العراق، قاضي الكوفة، عبد اهللا بن شربمة بن طفيل الضبي؛ حدث عن أنس بن : ابن شربمة .٣٩
  ).٣٤٩-٦/٣٤٧(سري أعالم النبالء، للذهيب، : هـ؛ ينظَر١٤٤ وغريه، وثّقه أمحد وغريه؛ مات سنة �مالك 

 على الكوفة على أثر قضاء قضى به �شريح بن احلارث الكندي، استقضاه عمر هو القاضي الشهري : شريح .٤٠
عليه، فأعجب عمر ذلك، اشتهر بقضاياه اليت حكم ا، رواها كثريون منهم البخاري وغريه، ترجم له وكيع يف 

ضاة، بار القأخ: هـ، ينظر٧٨أنه مات سنة ) ٣/١٦١(أخبار القضاة مبائة صفحة، ذكر الزركلي يف األعالم 
 .)٢٨٩-٢/١٨٩(لوكيع، 

 هو عامر بن شراحيل اهلمداين الكويف، عالّمة التابعني، اإلمام احلافظ الفقيه الثبت املتقن، روى عن أيب :الشعيب .٤١
: ابن عباس يف زمانه، والشعيب يف زمانه، والثوري يف زمانه؛ من كالمه: العلماء ثالثة: هريرة وغريه؛ قال ابن عيينة

ما كتبت سوداء يف بيضاء إىل يومي : يف هذه األمة، كما كُِذب على علي؛ وقال عن نفسهما كُِذب على أحد 
-١/٧٩(تذكرة احلفّاظ، للذهيب، : هـ؛ ينظَر١٠٣هذا، وال حدثين رجل حبديث قطّ إال حفظْته؛ مات سنة 

٨٨.(  
ين، إمام كبري، وحمقق هو حممد بن علي بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن احلسن اليمين الشوكا: الشوكاين .٤٢
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شهري، وجمتهد قدير؛ وشوكان اليت ينتسب إليها هي قرية تبعد مسافة يوم عن صنعاء، وهو من املكثرين من 
هدية : هـ؛ ينظر١٢٥٠ القدير يف التفسري، وغريمها؛ تويف سنة تحنيل األوطار، وف: التأليف، من أشهرها
  ).٢/٣٦٥(العارفني، للبغدادي، 

هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه، حسام الدين، املعروف بالصدر الشهيد، :  مازةالصدر الشهيد ابن .٤٣
إمام الفروع واألصول، تفقّه على أبيه وغريه، له شرح أدب القضاء للخصاف، وغريه؛ كان سلطان ما وراء النهر 

  ).١٤٩(لعبد احلي اللكنوي، الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، : هـ يف مسرقند؛ ينظَر٥٣٦يعظّمه، استشهد سنة 
 هو حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطربي، أبو جعفر، اإلمام العلَم احلافظ الفقيه املفسر، قال :الطربي .٤٤

مجع من العلوم ما مل يشاركْه فيه أحد من أهل عصره؛ مسع من إسحاق بن أيب إسرائيل : اخلطيب البغدادي
 جامع البيان، وتاريخ األمم وامللوك، واختالف العلماء، وغريها؛ قال وغريه؛ ألّف كثريا من الكتب، فلَه تفسري

هـ؛ ٣١٠لو سافر رجل إىل الصني يف حتصيل تفسري ابن جرير مل يكن كثريا؛ مات سنة : العالّمة اإلسفراييين
  ).٧١٦-١/٧١٠(تذكرة احلفاظ، للذهيب، : ينظَر

 يف مكة قبل اهلجرة �ها أم رومان، تزوجها رسول اهللا ، أم�هي أم املؤمنني، بنت أيب بكر الصديق : عائشة .٤٥
 �بسنتني، وقيل بثالث؛ وكانت بنت ست سنوات، وابتىن ا باملدينة وهي بنت تسع، ومات عنها رسول اهللا 

وهي بنت مثاين عشرة سنة، كانت عاملة بالطب والفقه والشعر، وكان مشيخة األصحاب يسألوا عن الفرائض، 
، كما كان أبوها أحب الرجال إليه؛ برأها اهللا تعاىل من إفك املنافقني ومن �اء إىل رسول اهللا وهي أحب النس

  .)٩٢١-٩١٨(االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب، : هـ؛ ينظر٥٨تبعهم، ماتت سنة 
ه حاشية رد  هو حممد أمني عابدين بن عمر عابدين الدمشقي، خامتة حمققي مذهب احلنفية، ل:ابن عابدين .٤٦

هدية : ، ونشر العرف يف بناء بعض األحكام على العرف، ينظر)حاشية ابن عابدين(احملتار على الدر املختار، 
  . )٢/٣٦٧(العارفني، إلمساعيل باشا البغدادي، 

 بن قيس اخلزرجي األنصاري، شهد بدرا واملشاهد كلها، وجهه عمر إىل الشام عبادة بن الصامت .٤٧
: هـ، ينظر٣٤وانتقل إىل فلسطني، ومات ا، ودفن ببيت املقدس يف خالفة عثمان سنة قاضياومعلما، 

 ،٤٦٩(االستيعاب، البن عبد الرب(.  
٤٨. النمري، اإلمام احلافظ شيخ علماء : ابن عبد الرب هو أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب

أ كتبامفيدة منها كتاب التمهيد ملا يف املوطّأ من املعاين األندلس، تفقّه بابن الفرضي وغريه، ألّف يف املوطّ
واألسانيد، مل يتقدمه فيه أحد، وله االستيعاب يف معرفة األصحاب، وجامع بيان العلم وفضله، وغريمها؛ مات 

  ).١١٩(شجرةالنور الزكية يف طبقات املالكية، حملمد بن حممد خملوف، : هـ؛ ينظَر٤٦٣سنة 
هو عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي التميمي، من علماء احلنابلة من : ر السعديعبد الرمحن بن ناص .٤٩

: هـ، كتب قريبا من ثالثني كتابا، من أمهها١٣٥٨جند، وهو أول من أنشأ مكتبة يف عنيزة بالقصيم، وذلك سنة 
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هـ، املوافق لـ ١٣٧٦زة سنة تيسري الكرمي املنان يف تفسري القرآن، والقواعد واألصول اجلامعة؛ تويف يف العني
  ).٣/٣٤٠(األعالم، للزركلي، : م؛ ينظَر١٩٥٦

هو عبد اهللا بن الزبري بن العوام القرشي، وهو أول مولود يف اإلسالم بعد اهلجرة، كان : عبد اهللا بن الزبري .٥٠
والصيام؛ بويع شهما شرسا ذا أنفة،له لَسانة وفصاحة،وكان أطلس ال حلية له وال شعر يف وجهه؛ كثري الصالة 

هـ بعد موت معاوية بن يزيد، واجتمع على طاعته أهل احلجاز واليمن والعراق وخراسان، حج ٦٤باخلالفة سنة 
هـ؛ قتله أهل الشام من رجال احلجاج باحلرم، فكبروا، ٧٣بالناس مثاين حجج، قُتل شهيدا أيام عبد امللك سنة 

رون عليه يوم ولد، خري من املكبرين عليه يوم قُتل؛ وبعد أن قتلوه املكب: فقال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
  ).٤٠٢-٣٩٩(االستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب، : صلبه احلجاج؛ ينظَر

 وهو ابن مخس عشرة سنة، كما صوبه اإلمام أمحد، � بن عبد املطلب، مات الرسول عبد اهللا بن عباس .٥١
اللهم : ( قائال� ثالث عشرة سنة، وقيل غري ذلك؛ دعا له الرسول �ه كان عند موته وصوب ابن عبد الرب أن

االستيعاب يف معرفة األصحاب، : هـ يف خالفة ابن الزبري، ينظر٦٨، مات سنة )فقّهه يف الدين وعلّمه التأويل
 ،٤٢٦-٤٢٣(البن عبد الرب(.  

شبيلي اإلمام احلافظ املتبحر، أخذ عن أبيه وخاله، رحل هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد األ: ابن العريب .٥٢
تآليف تدل على غزارة علمه، منها عارضة األحوذي شرح فيه سنن له هـ، ٤٨٥إىل املشرق مع أبيه سنة 

شجرة النور الزكية، : هـ؛ ينظَر٥٤٣الترمذي، والقبس، شرح فيه املوطّأ، وأحكام القرآن، وغريها؛ مات سنة 
  ).١٣٧-١٣٦( خملوف، حملمد بن حممد

هو عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن حسن السلَمي، شيخ اإلسالم  :العز بن عبد السالم .٥٣
وإمام عصره بال منازع، مل ير مثل كما لقّبه ابن دقيق العيد، واملسلمني، وأحد األئمة األعالم، سلطان العلماء، 

قرأ األصول على اآلمدي، ومسع احلديث من ابن عساكر، أنكر على ر؛ تعلّم على كبنفسه، ومل ير من رآه مثله؛ 
امللك الصاحل إمساعيل استعانته باإلفرنج، وإعطاءهم ما أعطاهم من بالد املسلمني، فترك الدعاء له يف اخلطبة، 

روف وساعده يف هذا ابن احلاجب املالكي، فغضب منهما السلطان، وخرجا إىل مصر، فاستمر يف األمر باملع
لنهي عن املنكر؛ وشجع أيام الغزو التتري ملك مصر على اجلهاد، واه أن يأخذ من الناس ضرائب إال بعد أن وا

يأيت مبا عنده وعند األمراء من الذهب، فإذا مل يكف، أخذ مما عند الناس؛ وهو الذي أمر ببيع املماليك حىت 
ز القرآن، واإلمام يف أدلّة األحكام، وغريها؛ مات سنة القواعد الكربى، وجما: له كتب كثرية، منهايتحرروا؛ 

  ).٢٥٥-٨/٢٠٩(طبقات الشافعية الكربى، : هـ؛ ينظَر٦٦٠
هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي، اإلمام احلافظ، العالّمة اتهد، : عمر بن عبد العزيز .٥٤

سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وغريمها؛ أمه هي ابنة الزاهد العابد، أمري املؤمنني، اخلليفة الراشد، حدث عن 
عاصم بن عمر بن اخلطاب، كان ثقة مأمونا، إمام عدل؛ ويل اخلالفة بعد سليمان بن عبد امللك؛ قال الشافعي 



 ٣٠٢

قد أغىن عمر : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز؛ ويف عمر قيل: اخللفاء الراشدون مخسة: �
  ١٤٨-٥/١١٤(سري أعالم النبالء، للذهيب، : هـ، وله تسع وثالثون سنة؛ ينظَر١٠١مات سنة الناس؛ 

هو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الغزايل، حجة اإلسالم، جامع أشتات العلوم، جاء : الغزايل .٥٥
دين، حىت انكشفت والناس إىل رد فرية الفالسفة أحوج من الظلماء ملصابيح السماء، فلم يزل يناضل عن ال

إحياء علوم الدين، واملستصفى من علم األصول، وافت : غياهب الشبهات؛ له الكثري من الكتب، وأمهّها
بقات ط: هـ؛ ينظَر٥٠٥الفالسفة؛ ترمجه السبكي يف طبقات الشافعية بقريب من مائيت صفحة، مات سنة 

  ).٣٨٩-٦/١٩١(الشافعية الكربى، للتاج السبكي، 
أيب عبيد، وأيب القاسم محد بن فارس بن زكريا، أصلُه من قزوين، إمام اللغة يف عصره، أخذ عن أ: ابن فارس .٥٦

شيخنا أبو احلسني ممن : يكرمه ويقوليتتلمذ له وكان الصاحب بن عباد الطرباين؛ كان شافعيا فتحول مالكيا، 
صاحيب، وكتاب أصول الفقه، معجم مقاييس اللغة، وكتاب ال: رزق حسن التصنيف، وأَمن فيه من التحريف؛ له

معجم األدباء، لياقوت، : ينظرنقل السيوطي عن الذهيب أنه أصح ما قيل يف وفاته؛ هـ؛ ٣٩٥مات سنة 
  ).٣٣٨-١/٣٣٧(، وبغية الوعاة، للسيوطي، )٩٨-٤/٨٠(
 كرمي هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون، الشيخ اإلمام العمدة اهلمام، كان فصيح القلم،: ابن فرحون .٥٧

األخالق، أخذ عن والده وعن ابن عرفة، له شرح على خمتصر ابن احلاجب، وكتاب تبصرة احلكام، تآليفه غاية 
  ).٢٢٢(شجرة النور الزكية، حملمد بن حممد خملوف، : هـ، ينظَر٧٩٩يف اجلودة التساع علمه، مات سنة 

 جمد الدين، تفقّه ببالده، ونظر يف اللغة، هو حممد بن يعقوب بن حممد الشريازي الفريوزآبادي :الفريوزآبادي .٥٨
فكانت جلّ قصده يف التحصيل، فمهر فيها إىل أن ر وفاق؛ مسع من ابن القيم والتقي السبكي وغريمها؛ كان 

 بالسيح الفسيح تح الباريفالقاموس احمليط، صنف : ما كنت أنام حىت أحفظ مائيت سطر؛ من تصانيفه: يقول
، ومنه أخذ ابن حجر تسمية شرحه للبخاري؛ وله بصائر ذوي التمييز يف ح البخارياجلاري يف شرح صحي

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، للسيوطي، : هـ؛ ينظَر٨١٦لطائف الكتاب العزيز؛ مات سنة 
)٢٦٠-١/٢٥٨.(  
علماء األعالم، موفّق الدين، هو عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي مث الدمشقي، مفيت األمة، سيد ال: ابن قدامة .٥٩

ما دخل : أخذ عن والده وغريه، كان إمام احلنابلة، ثقة حجة نبيال؛ وكان حسن املعرفة باحلديث؛ قال ابن تيمية
الشام بعد األوزاعي أفقه من الشيخ املوفّق؛ له كرامات منها أنه رؤي ميشي على املاء؛ له تصانيف كثرية، من 

ما رأيت يف كتب اإلسالم يف العلم مثل احمللّى والّى، : قال عز الدين بن عبد السالماملغين، والكايف؛ : أمهها
املنهج األمحد يف : هـ؛ ينظَر٦٢٠وكتاب املغين للشيخ املوفق بن قدامة، يف جودما وحتقيق ما فيهما؛ تويف سنة 

 ).١٦٥-٤/١٤٨(تراجم أصحاب اإلمام أمحد، للشيخ جمري الدين احلنبلي، 
هو حممد قدري باشا، من رجال القضاء يف مصر، ولد فيها، وأصل أبيه من األناضول، وأمه :  باشاقدري .٦٠



 ٣٠٣

: مصرية حسنية؛ نبغ يف معرفة اللغات، كان ناظرا للحقانية، مث وزيرا للمعارف، فوزيرا للحقانية، من أهم كتبه
األعالم، : ؛ ينظَرهـ١٣٠٦ات سنة مرشد احلريان، واألحكام الشرعية يف األحوال الشخصية، وله ديوان شعر؛ م

  ).٧/١٠(للزركلي، 
شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي املصري، الفقيه احلافظ وعمدة أهل التحقيق، : القرايف .٦١

الفروق، والذخرية، الذي هو من أجل كتب : مصنفاته تشهد له بالرباعة، أخذ عن العز بن عبد السالم وغريه، له
  .شجرة النور الزكية، حملمد حممد خملوف: هـ، ينظر٦٨٤ت سنة املالكية، ما

هو أبو عبد اهللا، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري، مجع بني الفقه والتفسري واحلديث، : القرطيب .٦٢
وتفسريه اجلامع ألحكام القرآن، من أجل التفاسري، ذكر فيه األحكام والقراءات واإلعراب، وله التذكرة يف 

شجرة النور الزكية يف : هـ؛ ينظر٦٧١وتى وأمور اآلخرة، والتذكار يف فضل األذكار، مات سنة حوال املأ
  .)١٩٧(طبقات املالكية، حملمد حممد خملوف، 

هو حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الفقيه املفسر النحوي العارف مشس الدين ابن قيم : ابن القيم .٦٣
إلسالم ابن تيمية وحبس معه؛ إليه املتهى يف احلديث والتفسري وأصول الدين والفقه، ال يلحق اجلوزية؛ الزم شيخ ا

: يف كل ذلك، وله اليد الطوىل يف العربية؛ وكان عارفا بعلم السلوك، ذا عبادة وجد؛ له كثري من الكتب، منها
د يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد، للشيخ جمري املنهج األمح: هـ؛ ينظَر٧٥١إعالم املوقعني، وزاد املعاد؛ مات سنة 

  ).٩٧-٥/٩٢(الدين احلنبلي، 
هو أبو بكر بن مسعود عالء الدين، امللقّب مبلك العلماء، ينسب إىل كاسان من بالد التركستان، : الكاساين .٦٤

لب؛ هـ، ودفن يف ح٥٨٧تفقّه على السمرقندي صاحب التحفة، زوجه ابنته فاطمة ملا شرح حتفته، مات سنة 
الفوائد : ألف كتبا عديدة نالت القبول عند العلماء، أمهّها كتابه بدائع الصنائع، وهو ذاته شرح التحفة؛ ينظَر

  ).٥٣(البهية يف تراجم احلنفية، لعبد احلي اللكنوي، 
هو حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد، كمال الدين، الشهري بابن اهلمام السكندري : الكمال بن اهلمام .٦٥
سيواسي، تفقّه على أبيه وغريه، مث قرأ اهلداية على سراج الدين الشهري بقارئ اهلداية، كان إماما نظّارا فارسا يف ال

البحث، حمدثا مفسرا، له تصانيف معتربة مقبولة، منها شرحه على اهلداية؛ عده البعض من أهل االجتهاد، وهو 
-١٨٠(فوائد البهية يف تراجم احلنفية، لعبد احلي اللكنوي، ال: هـ؛ ينظَر٨٦١رأي تشهد به تصانيفه؛ مات سنة 

١٨١.(  
إذا ذكر العلماء فمالك النجم : �هو مالك بن أنس األصبحي املدين، إمام دار اهلجرة، قال الشافعي : مالك .٦٦

 هذا الباب، املوطّأ هو األصل األول واللباب، والبخاري األصل الثاين يف: الثاقب؛ ألّف املوطّأ، قال فيه ابن العريب
 أبا جعفر املنصور من إلزام األمة بكتابه املوطّأ، لنظره �وعليهما بىن اجلميع كمسلم والترمذي؛ ولقد ى مالك 

شجرة النور : هـ، ينظر١٧٩الفقهي العميق، الداعي إىل النظر إىل ما عند اآلخرين من األئمة؛ مات مالك سنة 



 ٣٠٤

  ).٥٥-٥٢(الزكية يف طبقات املالكية، 
هو حممد بن احلسن بن واقد الشيباين، مسع احلديث من مالك وغريه، وصحب أبا حنيفة :  بن احلسنحممد .٦٧

ما رأيت أعلم : وأخذ الفقه عنه، كان أعلم الناس بكتاب اهللا، ماهرا يف العربية، قال أبو عبيد القاسم بن سالم
ر علم أيب حنيفة من تصانيفه، قيل بكتاب اهللا من حممد بن احلسن؛ وهو الذي نشر علم أيب حنيفة، وإمنا ظه

هـ؛ ١٨٩ة موطّأ مالك، مات سنة امن كتب حممد؛ هو أحد رو: من أين لك هذه املسائل الدقيقة؟ قال: ألمحد
  ).١٦٣(الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، لعبد احلي اللكنوي، : ينظَر

مث الصاحلي، العالّمة احملقق، شيخ املذهب هو علي بن سليمان بن أمحد بن حممد املَرداوي السعدي : الْمرداوي .٦٨
احلنبلي وإمامه ومصححه ومنقّحه، تفقّه على ابن قندس وغريه؛ ترتّه عن مباشرة القضاء أواخر عمره، وصار قوله 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، وهو من كتب اإلسالم، بين : حجة يف املذهب؛ ألّف كتبا عديدة، منها
 احلنبلي، وذكر يف كل مسألة ما نقل فيها من األقوال من الكتب واألصحاب؛ وصنف فيه صحيح املذهب

املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أمحد، للشيخ جمري : هـ؛ ينظَر٨٨٥التحرير يف أصول الفقه؛ مات سنة 
  ).٢٩٨-٥/٢٩٠(الدين احلنبلي، 

املرغيناين، صاحب اهلداية، إمام فقيه حافظ حمدث هو علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين : املرغيناين .٦٩
ال ينبغي أن يكون لطالب العلم : مفسر، جامع للعلوم، كل تصانيفه مقبولة معتمدة ال سيما اهلداية؛ من كالمه

الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، : هـ؛ ينظَر٥٩٣فترة، فإا آفة؛ تفقّه على جنم الدين النسفي وغريه، مات سنة 
  ).١٤٢-١٤١(عبد احلي اللكنوي، ل
حدث عن حيىي اإلمام احلافظ، حجة اإلسالم، هو مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، أبو احلسني، : مسلم .٧٠

وكتاب األمساء والكىن، ، روى عنه ابن خزمية وغريه، صنف الصحيح وأمحد بن حنبل وغريمهابن حيىي التميمي 
: هـ، ينظر٢٦١مات سنة ا الصحيح من ثالمثائة ألف حديث مسموعة؛ صنفت هذ: قال عن صحيحه ؛اوغريمه

 ).٥٩٠-٢/٥٨٨(تذكرة احلفاظ، 
هو حممد بن مكرم بن علي ابن منظور األنصاري األفريقي املصري، كان صدرا رئيسا، فاضال يف : ابن منظور .٧١

لسان :  املطوالت؛ له من التصانيفاألدب، مليح اإلنشاء، عارفا بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة، مولعا باختصار
ا، العرب، مجع فيه بني التهذيب واحملكم والصحاح واجلمهرة وغريها؛ اختصر األغاين وتاريخ ابن عساكر وغريمه

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، : قيل إن خمتصراته بلغت مخسمائة جملد، عنده تشيع بال رفض؛ ينظَر
)١/٢٣٥.(  
، بن إبراهيم )هدية العارفني(، أو زين الدين، )التعليقات السنية على الفوائد البهية( زين العابدين، هو: ابن جنيم .٧٢

بن جنيم احلنفي، العالّمة املدقّق، أخذ العلم عن شرف الدين البلقيين وغريه، له البحر الرائق شرح كرت الدقائق، 
التعليقات السنية على : ف يف ذلك، ينظرهـ، على خال٩٧٠هـ، أو سنة ٩٦٩واألشباه والنظائر، مات سنة 



 ٣٠٥

  .)١/٣٧٨(، وهدية العارفني، إلمساعيل باشا البغدادي، )١٣٤(الفوائد البهية، للّكنوي، 
هو حيىي بن شرف بن ِمرى حميي الدين أبو زكريا النووي، كان حيىي سيدا وحصورا، وليثا على : النووي .٧٣

 سنني، كان ال يصرف ساعة دون مطالعة، حفظ القرآن وقد النفس هصورا؛ رأى نور ليلة القدر وهو ابن سبع
ناهز االحتالم، كان يقرأ اثين عشر درسا يف اليوم، تفقّه على كمال الدين املغريب وغريه، وقرأ عليه اِملزي وغريه، 

 ، وشرح الطالبنيوروضة نيالصاحلشرح مسلم، واألذكار ورياض : صنف يف العمر اليسري تصانيف كثرية، منها
طبقات الشافعية : هـ، ينظر٦٧٦املهذب، ومل يتمه، وذيب األمساء واللغات، ومنهاج الطالبني؛ مات سنة 

 .، وهامشها حملقِّقَيها، منقوال عن الطبقات الوسطى، للسبكي نفسه)٤٠٠-٨/٣٩٥(الكربى، للتاج السبكي، 
عبد الرمحن أو عبد : ، لكنه يف اإلسالمرجح كثريون أن امسه يف اجلاهلية عبد مشس أو عبد عمرو: أبو هريرة .٧٤

 كناه أبا هريرة هلرٍة كان حيملها يف كمه، أسلم عام خيرب، د، وق�ن صخر الدوسي، صاحب رسول اهللا باهللا، 
هـ، ٥٧ باحلفظ، فكان من أحفظ أصحابه، مات سنة � رغبة يف العلم، ودعا له رسول اهللا �ولزم رسول اهللا 

  .)٨٦٤-٨٦٢(ستيعاب يف معرفة األصحاب، البن عبد الرب، اال: وقيل غري ذلك، ينظر
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، لزم أبا حنيفة، وهو املقدم من أصحابه، وأول من وضع الكتب : أبو يوسف .٧٥

على مذهبه، وله كتاب اخلراج، وغلب عليه الرأي، وكان صاحب حديث حافظا، ويل قضاء بغداد، مات سنة 
  .)٢٢٥(وائد البهية يف تراجم احلنفية، للّكنوي، الف: هـ، ينظر١٨٣



 ٣٠٦
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آثار الشرط اجلزائي يف القانون املدين األردين، حملمد وليد العبادي، وأمحد عبد الكرمي أبو شنب، نشره الدليل                  .١
 . com.arablawinfo.www://httpاإللكتروين للقانون العريب، 

هـ، وقد بدأ تأليفَه والده تقي ٧٧١: اإلاج يف شرح املنهاج، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، ت .٢
هـ، واملنهاج الذي شرحاه هو منهاج الوصـول إىل علـم           ٧٥٦: الدين علي بن عبد الكايف السبكي، ت      

ل الزمزمي ونور الدين عبد     ، حققه أمحد مجا   )١(هـ٦٨٥: األصول، لعبد اهللا بن عمر بن حممد البيضاوي، ت        
 .م٢٠٠٤اجلبار صغريي، دار البحوث والدراسات اإلسالمية، ديب، 

 .حياته وعصره، آراؤه وفقهه، حملمد أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، بال تاريخ: أبو حنيفة .٣
لة أحباث االقتـصاد    االتفاق على إلزام املَدين املوسر بتعويض ضرر املماطلة، للصديق حممد أمني الضرير، جم             .٤

: م، موقعهـــا علـــى اإلنترنـــت١٩٨٥اإلســـالمي، العـــدد األول، الـــد الثالـــث، 
islamiccenter.kaau.edu.sa/Arabic. 

 .م٢٠٠٦أحكام اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية، ألمحد عبد العال أبو قرين، دار النهضة العربية، القاهرة،  .٥
 .م١٩٩٤هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، ٣٧٠: زي اجلصاص، تأحكام القرآن، ألمحد بن علي الرا .٦
: هـ، مجعه أمحد بـن احلـسني البيهقـي، ت        ٢٠٤: أحكام القرآن، حملمد بن إدريس الشافعي املطّليب، ت        .٧

 .م١٩٧٥هـ، علق عليه عبد الغين عبد اخلالق، دار الكتب العلمية، بريوت، ٤٥٨
  .م١٩٩٦الفكر العريب، القاهرة، أحكام املعامالت الشرعية، لعلي اخلفيف، دار  .٨
هـ، حققه حممود حامد    ٤٥٦: اإلحكام يف أصول األحكام، لعلي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي، ت             .٩

 .م٢٠٠٥عثمان، دار احلديث، القاهرة، 
هـ، خرج أحاديثه وعلق عليه حممد      ٥٠٥: إحياء علوم الدين، حملمد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، ت           .١٠

 .م٢٠٠٦مان وأسامة عمورة، دار الفكر، دمشق، وهيب سلي
األخبار العلمية من االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، لعلي بن حممد بن عباس البعلي الدمـشقي                  .١١

 .م١٩٩٨هـ، حققه أمحد بن حممد بن حسن بن اخلليل، دار العاصمة، الرياض، ٨٠٣: احلنبلي، ت
هـ، عامل الكتب، بريوت، بال تـاريخ       ٣٠٦: ان املعروف بوكيع، ت   أخبار القضاة، حملمد بن خلف بن حي       .١٢

 .نشر
 .م١٩٩١هـ، حققه حميي الدين مستو، دار ابن كثري، دمشق، ٦٧٦: األذكار، ليحىي بن شرف النووي، ت .١٣
  .م١٩٩٤إرشاد األنام إىل معرفة األحكام، حملمد إبراهيم احلفناوي، دار البشري، بال عنوان،  .١٤

                                                 

  ).٢٨-١/٢٧(هـ، كما ذكره حمققا الكتاب، ٦٩١ رجح التاج السبكي أن وفاة البيضاوي كانت سنة )١(



 ٣٠٧

 .م١٩٨٥ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، مد ج أحاديث منار السبيل، حملإرواء الغليل يف خري .١٥
 .م١٩٨٨االستصالح واملصاحل املرسلة، ملصطفى أمحد الزرقا، دار القلم، دمشق،  .١٦
 .م١٩٩٥االستصناع، لسعود بن مسعد الثبييت، دار ابن حزم، بريوت،  .١٧
هـ، تـصحيح  ٤٦٣:  بن عبد الرب القرطيب النمري، تاالستيعاب يف معرفة األصحاب، ليوسف بن عبد اهللا   .١٨

 .م٢٠٠٢شد، دار األعالم، عمان، روختريج عادل م
هـ، حقّقه عادل أمحد عبد املوجود، وعلي       ٤٥٠: اإلشارة يف أصول الفقه، لسليمان بن خلف الباجي، ت         .١٩

 .م١٩٩٧حممد عوض؛ مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة، 
هـ، حققه حممد مطيـع احلـافظ، دار        ٩٧٠:  لزين الدين بن إبراهيم بن جنيم احلنفي، ت        األشباه والنظائر،  .٢٠

 .م١٩٨٢الفكر، دمشق، 
هـ، حقّقه عبد الكرمي الفـضلي، املكتبـة        ٩١١: األشباه والنظائر، لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ت         .٢١

 .م٢٠٠١العصرية، بريوت، 
هـ، صححه وعلّق عليه أبو الوفاء األفغاين، ١٨٩: باين، تاألصل، املعروف باملبسوط، حملمد بن احلسن الشي .٢٢

 .م١٩٩٠عامل الكتب، بريوت، 
أضواء البيان، تفسري القرآن بالقرآن، حملمد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي، عامل الكتب، بريوت،                .٢٣

 .بال تاريخ
رضا، دار املعرفـة، بـريوت،   هـ، عرف به حممد رشيد ٧٩٠: االعتصام، إلبراهيم بن موسى الشاطيب، ت     .٢٤

 .م١٩٨٢
 .هـ، املكتبة اإلمدادية، مكة املكرمة، بال تاريخ١٣٩٤: إعالء السنن، لظفر أمحد العثماين، ت .٢٥
 .م١٩٨٠دار العلم للماليني، بريوت، م، ١٩٧٦: تاألعالم، خلري الدين الزِركلي،  .٢٦
هـ، تعليق طه عبد الرؤوف     ٧٥١: جلوزية، ت إعالم املوقِّعني عن رب العاملني، حملمد بن أيب بكر، ابن قيم ا            .٢٧

 .م١٩٦٨سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 
هـ، حققه رضوان خمتار بـن      ٦٦٠: اإلمام يف بيان أدلة األحكام، لعبد العزيز بن عبد السالم السلمي، ت            .٢٨

 .م١٩٨٧غربية، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، 
 .م١٩٨٦ حقّقه حممد خليل اهلراس، دار الكتب العلمية، بريوت، هـ،٢٢٤: األموال، للقاسم بن سالم، ت .٢٩
هــ،  ٨٨٥: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين علي بن سليمان بن أمحد املرداوي، ت               .٣٠

  .م١٩٩٧حققه حممد حسن إمساعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
هـ، وكرت الدقائق مـنت     ٩٧٠: براهيم بن جنيم احلنفي، ت    البحر الرائق شرح كرت الدقائق، لزين الدين بن إ         .٣١

 .هـ، دار املعرفة، بريوت، بال تاريخ٧١٠: يف الفقه احلنفي ألّفَه حافظ الدين النسفي، ت



 ٣٠٨

هـ، صححه عبـد اهللا     ٨٤٠: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علماء األمصار، ألمحد بن حيىي بن املرتضى، ت            .٣٢
 .كتاب اإلسالمي، القاهرة، بال تاريخبن عبد الكرمي اجلرايف، دار ال

حبوث يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، لعلي حميي الدين القره داغي، دار البـشائر اإلسـالمية، بـريوت،                   .٣٣
  .م٢٠٠١

 .م١٩٩٤حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، حملمد فتحي الدريين، مؤسسة الرسالة، بريوت،  .٣٤
هـ، حققه حممد حممـد تـامر       ٥٨٧: ئع، أليب بكر بن مسعود الكاساين، ت      بدائع الصنائع يف ترتيب الشرا     .٣٥

 .م٢٠٠٥وآخرون، دار احلديث، القاهرة، 
هــ،  ٥٩٥: بداية اتهد واية املقتصد، حملمد بن أمحد بن حممد ابن رشد، املعروف بابن رشد احلفيد، ت                .٣٦

 .م٢٠٠٣بريوت، حققه علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، 
هـ، علق عليه صالح عويضه،     ٤٧٨: الربهان، لعبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين، إمام احلرمني، ت            .٣٧

 .م١٩٩٧دار الكتب العلمية، بريوت، 
 حقّقه علي حممد    هـ،٩١١: لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ت      بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،        .٣٨

 .م٢٠٠٥ القاهرة، عمر، مكتبة اخلاجني،
هـ، حققه فيحان بـن     ٧٢٨: بيان الدليل على بطالن التحليل، ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين، ت             .٣٩

 .م١٩٩٦شايل املطريي، مكتبة لينة، دمنهور، 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة، أليب الوليد حممد بن أمحد بـن رشـد                  .٤٠

هـ، حققه حممد حجي وآخرون، دار الغـرب اإلسـالمي،          ٥٢٠: املعروف بابن رشد اجلَد، ت    القرطيب،  
 .م١٩٨٨بريوت، 

بيع الكالئ بالكالئ يف الفقه اإلسالمي، لرتيه محاد، مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي، التابع جلامعة امللك عبد                 .٤١
 .م١٩٩٤العزيز، جدة، مستخرج من موقعها على اإلنترنت، 

هـ، مطبوع امش مواهـب اجلليـل،       ٨٩٧: إلكليل ملختصر خليل، حملمد بن يوسف املواق، ت       التاج وا  .٤٢
 .م١٩٩٥للحطاب املالكي، ضبط وختريج زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 .م١٩٨٩تاريخ التشريع اإلسالمي، لعبد العظيم شرف الدين، جامعة قاريونس، بنغازي،  .٤٣
، )١(ية ومناهج األحكام، إلبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون اليعمري املالكيتبصرة احلكّام يف أصول األقض .٤٤

 .م١٩٩٥هـ، ختريج وتعليق مجال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بريوت، ٧٩٩: ت

                                                 

عة املذكورة دون ذكر اسم أبيه عليه، بل فيها ما يفهم منه أن اسم أبيه حممد، لكن ترمجته يف الدرر  ورد امسه يف املطبو)١(
  .، للحافظ ابن حجر تدلّ على أن اسم أبيه علي واسم جده حممد، وهو ما اعتمدته أعاله)١/٣٤(الكامنة، 



 ٣٠٩

هـ، ومعه حاشية العالّمـة الـشليب،       ٧٤٣: تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق، لعثمان بن علي الزيلعي، ت          .٤٥
هـ، حققه أمحـد عـزو      ٧١٠: نفي ألّفه حافظ الدين عبد اهللا بن أمحد النسفي، ت         والكرت منت يف الفقه احل    

 .م٢٠٠٠عناية، دار الكتب العلمية، بريوت، 
التحرير يف أصول الفقه، اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية، حملمد بن عبد الواحد السيواسي الـشهري                 .٤٦

 .هـ١٣٥١، القاهرة، هـ، مطبعة مصطفى البايب احلليب٨٦١: بابن اهلمام، ت
 .التحرير والتنوير، حملمد الطاهر بن عاشور، بال دار نشر، وال تاريخ .٤٧
، اعتىن به   ١٣٥٣: حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، حملمد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري، ت             .٤٨

 .يخعلي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار إحياء التراث العريب، بريوت، بال تار
هـ، مع حواشي   ٩٧٤: حجر اهليتمي املكي، ت   بن حممد بن علي بن      حتفة احملتاج بشرح املنهاج، ألمحد بن        .٤٩

 .الشرواين وابن قاسم، دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان، بال تاريخ
تراث هـ، ومعه ذيلُه، للمحاسين، وحلظ األحلاظ، البن فهد، دار إحياء ال          ٧٤٨: تذكرة احلفاظ، للذهيب، ت    .٥٠

 .العريب، بريوت، بال تاريخ
هـ أو بعدها، حققه خالد بن عبد    ١٠٦١: ترتيب الآليل يف سلك األمايل، حملمد بن سليمان، ناظر زاده، ت           .٥١

 .م٢٠٠٤العزيز بن سليمان آل سليمان، مكتبة الرشد، الرياض، 
 .م١٩٩٠هـ، مكتبة لبنان، بريوت، ٨١٦: التعريفات، لعلي بن حممد الشريف اجلرجاين، ت .٥٢
 .م١٩٧٦التعزير يف الشريعة اإلسالمية، لعبد العزيز عامر، دار الفكر العريب، القاهرة،  .٥٣
 .م١٩٩٩دار إشبيليا، الرياض، التعويض عن الضرر يف الفقه اإلسالمي، حملمد بن املدين بوساق،  .٥٤
ري، جملة جامعة   التعويض عن ضرر املماطلة يف الدين بني الفقه واالقتصاد، حملمد أنس الزرقا وحممد علي الق               .٥٥

: م، موقعهـا علـى اإلنترنـت      ١٩٩١االقتـصاد اإلسـالمي، الـد الثالـث،         : امللك عبـد العزيـز    
islamiccenter.kaau.edu.sa/Arabic. 

هـ، حققه عادل أمحد عبـد      ٧٤٥: تفسري البحر احمليط، حملمد بن يوسف، الشهري بأيب حيان األندلسي، ت           .٥٦
 .م١٩٩٣بريوت، املوجود، وآخرون، دار الكتب العلمية، 

هـ، حقّقه حممد عوامة، دار ابـن حـزم،      ٨٥٢: تقريب التهذيب، ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، ت         .٥٧
 .م١٩٩٩بريوت، 

هـ، حققه مـشهور بـن   ٧٩٥: تقرير القواعد وحترير الفوائد، لعبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي، ت          .٥٨
 .م١٩٩٩حسن آل سلمان، دار ابن عفان، القاهرة، 

هـ؛ وهو شرح علـى     ٨٧٩:  والتحبري يف علم األصول، حملمد بن حممد بن حممد ابن أمري احلاج، ت             التقرير .٥٩
 .م١٩٩٦هـ، دار الفكر، بريوت، ٨٦١: التحرير يف أصول الفقه، البن اهلمام، ت



 ٣١٠

هـ، دائرة املعارف النظامية، حيدر آباد، ٨٥٢: ذيب التهذيب، ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، ت .٦٠
 .هـ١١٣٢٥اهلند، 

هـ، مطبوع مـع سـنن أيب داود،        ٧٥١: ذيب السنن، حملمد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، ت            .٦١
 .م١٩٧٩ومعامل السنن، للخطايب، حققه حممد حامد الفقي، املكتبة األثرية، باكستان، 

عرفـة،  هـ، حققه رياض زكي قاسم، دار امل      ٣٧٠: ذيب اللغة، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، ت         .٦٢
 .م٢٠٠١بريوت، 

هـ، حققه حممد رضوان الدايـة،      ١٠٣١: التوقيف على مهمات التعاريف، حملمد عبد الرؤوف املناوي، ت         .٦٣
 .م١٩٩٠دار الفكر، دمشق، 

: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الشهري بتفسري الطربي، أليب جعفر حممـد بـن جريـر الطـربي، ت                    .٦٤
 .م٢٠٠٧، وآخرون، دار السالم، القاهرة، هـ، حققه أمحد عبد الرزاق البكري٣١٠

 .م٢٠٠١اجلامع يف أصول الربا، لرفيق يونس املصري، دار القلم، دمشق،  .٦٥
هـ، دار إحياء التـراث     ٦٧١: اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، ت            .٦٦

 .م١٩٦٥العريب، بريوت، 
هـ، ومعه شرح اجلالل احمللـي عليـه،        ٧٧١:  علي السبكي، ت   مجع اجلوامع، لتاج الدين عبد الوهاب بن       .٦٧

 .م١٩١٣وعليهما حاشية البناين، املطبعة األزهرية، القاهرة، 
  .مجع اجلوامع، للسبكي: حاشية البناين على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع، ينظر       
هـ؛ والشرح الكبري هو    ١٢٣٠: قي، ت حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حملمد بن أمحد بن عرفة الدسو           .٦٨

ألمحد الدردير، شرح به خمتصر العالّمة خليل يف الفقه املالكي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، بال                 
 .تاريخ

 .رد احملتار:      حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار، ينظر
  .تبيني احلقائق: ، ينظر     حاشية شليب على تبيني احلقائق

هـ، ١١٣٨:  مع سنن النسائي؛ حملمد بن عبد اهلادي التتوي  املدين، ت           حاشية السندي على سنن النسائي،     .٦٩
 .م١٩٩٦مكتب حتقيق التراث اإلسالمي، دار املعرفة، بريوت، : حققه مع السنن

ـ ٩١١:  السيوطي، ت  لعبد الرمحن بن أيب بكر     مع سنن النسائي؛     حاشية السيوطي على سنن النسائي،     .٧٠ ، هـ
 .م١٩٩٦حققه مع السنن مكتب حتقيق التراث اإلسالمي، دار املعرفة، بريوت، 

هـ، دار الكتب العربية، بال عنـوان،       ٧٢٨: احلسبة يف اإلسالم، ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين، ت           .٧١
 .م١٩٦٧

 .م١٩٨٤، بريوت، احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، لفتحي الدريين، مؤسسة الرسالة .٧٢



 ٣١١

هـ، حققه عبد الـسالم     ١٠٩٣: خزانة األدب ولُب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي، ت            .٧٣
 .م١٩٨٩حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

 .م١٩٨٢خصائص التشريع اإلسالمي يف السياسة واحلكم، لفتحي الدريين، مؤسسة الرسالة، بريوت،  .٧٤
:  القرن احلادي عشر، حلمد أمني بن فضل اهللا بن حمب اهللا بـن حممـد احملبـي، ت                  خالصة األثر يف أعيان    .٧٥

 .هـ، بال ناشر وال تاريخ نشر١١١١
هـ، على تنوير األبصار، حملمد بن عبد اهللا التمرتاشي،         ١٠٨٨: الدر املختار، حملمد بن علي احلصكفي، ت       .٧٦

 .م٢٠٠٢هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، ١٠٠٤: ت
 .  شرح جملة األحكام، لعلي حيدر، عربه فهمي احلسيين، دار الكتب العلمية، بريوت، بال تاريخدرر احلكام .٧٧
هـ، دار الكتب العلمية،    ٨٥٢: الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، ت             .٧٨

 .م١٩٩٧بريوت، 
ه سعيد اعراب، دار الغـرب اإلسـالمي،        ، حقّق هـ٦٨٤: ألمحد بن إدريس القرايف املالكي، ت     الذخرية،   .٧٩

 .م١٩٩٤بريوت، 
االقتصاد : هل يلزم بالتعويض؟ حملمد زكي عبد الرب، جملة جامعة امللك عبد العزيز           : رأي آخر يف مطل املدين     .٨٠

ــاين،   ــد الثــ ــالمي، الــ ــت ١٩٩٠اإلســ ــى اإلنترنــ ــا علــ : م، موقعهــ
islamiccenter.kaau.edu.sa/Arabic. 

٨١.    احملتار على الدر الشهري بـابن    )١( املختار شرح تنوير األبصار، حملمد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين            رد ،
 .م١٩٦٦هـ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، القاهرة، ١٢٥٢: عابدين، ت

هـ، ١٢٢١: ، للحسني بن أمحد احليمي السياغي الصنعاين، ت       )٢(الروض النضري شرح جمموع الفقه الكبري      .٨٢
 .دار اجليل، بريوت، بال تاريخ

 .هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت، بال تاريخ٦٧٦: روضة الطالبني، ليحىي بن شرف النووي، ت .٨٣
هـ، حققه حممـد    ٩٧٤: حجر اهليتمي املكي، ت   حممد بن علي بن     الزواجر عن اقتراف الكبائر، ألمحد بن        .٨٤

 .م١٩٩٤حممود عبد العزيز وآخران، دار احلديث، القاهرة، 
لة األحاديث الصحيحة، حملمد ناصر الدين األلباين، طبعت بعض أجزائه دار املعارف بالرياض، وبعضها              سلس .٨٥

 .املكتب اإلسالمي ببريوت
 .م١٩٩٢سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة، حملمد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض،  .٨٦

                                                 

  ).٦/٤٢( هكذا نسبه يف األعالم، للزركلي، )١(
  .لفقه على مذهب زيد بن علي بن احلسني رضي اهللا عنهم هذا الكتاب هو يف ا)٢(



 ٣١٢

هـ، حققه خليل شيحا، دار املعرفة، بـريوت،        ٢٧٣: سنن ابن ماجه، حملمد بن يزيد بن ماجه القزويين، ت          .٨٧
 .م١٩٩٦

هـ، حققه صدقي حممد مجيـل، دار       ٢٧٥: سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن األشعث السجستاين، ت          .٨٨
 .م١٩٩٤الفكر، بريوت، 

هـ، حققه أمحد حممد شاكر وعـزت عيـد         ٢٧٩: سنن الترمذي، حملمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ت         .٨٩
 .م١٩٧٨ة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، عطية، شركة مكتب

هـ، حققه حممد عبد القادر عطا، دار الكتب        ٤٥٨: السنن الكربى، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، ت         .٩٠
 .م١٩٩٩العلمية، بريوت، 

 .م١٩٩٧هـ، دار املعرفة، بريوت، ٣٠٣: سنن النسائي، ألمحد بن شعيب النسائي، ت .٩١
: هـ، أشرف على حتقيقه وأسهم يف التحقيق٧٤٨: أمحد بن عثمان الذهيب، تحملمد بن سري أعالم النبالء،  .٩٢

 .م١٩٨٥-١٩٨٤شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، 
هـ، دار ابن حزم، بريوت،     ١٢٥٠: السيل اجلرار املتدفّق على حدائق األزهار، حملمد بن علي الشوكاين، ت           .٩٣

 .)١(م٢٠٠٤
هـ، دار الكتاب العريب، بـريوت،      ١٣٦٠: ة، حملمد حممد خملوف، ت    شجرة النور الزكية يف طبقات املالكي      .٩٤

 .بال تاريخ
هـ، وشرحه لعمر بن    ٢٦١: شرح أدب القاضي، وأدب القاضي هو أليب بكر أمحد بن عمر اخلصاف، ت             .٩٥

هـ، حققه حميي هالل سـرحان، نـشرته وزارة         ٥٣٦: عبد العزيز بن مازة، املعروف بالصدر الشهيد، ت       
 .م١٩٧٧ة، األوقاف العراقي

هـ، دار إحياء التراث العـريب،      ١١٢٢: شرح الزرقاين على موطّأ مالك، حملمد بن عبد الباقي الزرقاين، ت           .٩٦
 .م٢٠٠٠بريوت، 

: حملمد بـن عبـد اهلـادي التتـوي  املـدين، ت     ،  ابن ماجهشرح السندي على سنن ابن ماجه، مع سنن    .٩٧
 .م١٩٩٦ة، بريوت، ، دار املعرفخليل حممود شيحا: هـ، حققه مع السنن١١٣٨

 .م٢٠٠٦شرح القانون املدين، العقود املسماة، لعدنان إبراهيم السرحان، دار الثقافة، عمان،  .٩٨
شرح القانون املدين، مصادر احلقوق الشخصية، لعدنان إبراهيم السرحان ونوري محد خاطر، دار الثقافـة،                .٩٩

 .م٢٠٠٨عمان، 
صححه وعلّق عليه جنلُه مصطفى أمحد الزرقا،       . هـ١٣٥٧: شرح القواعد الفقهية، ألمحد حممد الزرقا، ت       .١٠٠

 .م١٩٨٩دار القلم، دمشق، 
                                                 

  .م، وأشرت إليها يف موطن ذكرها٢٠٠٨ وأحيانا كنت أرجع إىل طبعة دار ابن كثري بدمشق، )١(



 ٣١٣

شرح الكوكب املنري، والكوكب املنري هو املسمى مبختصر التحرير، وكالمها حملمد بن أمحد بن عبد العزيـز                  .١٠١
يـاض،  الفتوحي احلنبلي، املعروف بابن النجار، حقّقه حممد الزحيلي ونزيه محـاد، مكتبـة العبيكـان، الر               

 .م١٩٩٣
شرح فتح القدير على هداية املرغيناين، لكمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي، املعروف بابن اهلُمام،                 .١٠٢

 .م١٩٩٥هـ، تعليق وختريج عبد الرزاق غالب عبد املهدي، دار الكتب العلمية، ٨٦١: ت
 .م١٩٩٨شرح قانون اإلثبات املدين، لعباس العبودي، مكتبة دار الثقافة، عمان،  .١٠٣
هـ، حققه حممد زهري النجار وحممـد  ٣٢١: شرح معاين اآلثار، ألمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، ت        .١٠٤

 .م١٩٩٤سيد جاد احلق، عالَم الكتب، بريوت، 
يف القانون املدين األردين، دراسة مقارنة؛ لفؤاد صاحل موسى درادكـة،           ) التعويض االتفاقي (الشرط اجلزائي    .١٠٥

 .جامعة األردنية، غري منشورةأطروحة ماجستري قدمت لل
حبوث فقهية يف قـضايا  : صيانة املديونيات ومعاجلتها من التعثّر يف الفقه اإلسالمي، حملمد عثمان شبري، ضمن   .١٠٦

 .م١٩٩٨اقتصادية معاصرة، دار النفائس، عمان، 
 .م١٩٩٠ضعيف اجلامع الصغري، حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت،  .١٠٧
 .م٢٠٠٠يف الفقه اإلسالمي، لعلي اخلفيف، دار الفكر العريب، القاهرة، الضمان  .١٠٨
هـ، حتقيـق   ٧٧١: طبقات الشافعية الكربى، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي، ت              .١٠٩

 .حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح حممد احللو، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، بال تاريخ
ع أو عقد املقاولة يف الفقه اإلسالمي، لكاسب بن عبد الكرمي البـدران، دار صـاحل للنـشر                  عقد االستصنا  .١١٠

 .م١٩٨٤والتوزيع، الدمام، السعودية، 
عقد االستصناع وتطبيقاته املعاصرة، ألمحد شحدة إمساعيل إبراهيم العيايدة، أطروحة ماجستري، مـسحوبة              .١١١

 .م٢٠٠٥على الطابعة، غري منشورة، القدس، 
ستصناع ومدى أمهّيته يف االستثمارات اإلسالمية املعاصرة، حماضرة ملصطفى أمحد الزرقـا، طبعهـا              عقد اال  .١١٢

 .م١٩٩٥ونشرها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 
 .م٢٠٠٧عقد القرض ومشكلة الفائدة، حملمد رشيد علي بوغزالة اجلزائري، مؤسسة الريان، بريوت،  .١١٣
العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، حملمد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين، الشهري بابن عابـدين،                   .١١٤

 .هـ١٣٠٠هـ، دار املعرفة، بريوت، مصورا عن املطبعة الكربى املريية، بوالق، ١٢٥٢: ت
 .م٢٠٠٥العقود املركّبة يف الفقه اإلسالمي، لرتيه محاد، دار القلم، دمشق،  .١١٥
هـ، دار الفكر، بريوت،    ٨٥٥: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين حممود بن أمحد العيين، ت            .١١٦

 .بال تاريخ



 ٣١٤

الغرر يف العقود، حماضرة للصديق حممد أمني الضرير، طبعها ونشرها املعهد اإلسالمي للبحوث والتـدريب،                .١١٧
 .م١٩٩٣التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 

هــ، واألشـباه    ١٠٩٨: ر شرح األشباه والنظائر، ألمحد بن حممد احلنفي احلموي، ت         غمز عيون البصائ   .١١٨
هـ، دار الكتـب العلميـة،      ٩٧٠: والنظائر املشروح هو كتاب زين الدين بن إبراهيم بن جنيم احلنفي، ت           

 .م١٩٨٥بريوت، 
 .يخ نشرالفتاوى السعدية، لعبد الرمحن بن ناصر السعدي، املؤسسة السعيدية بالرياض، بال تار .١١٩
هـ، حققه إياد خالد الطباع، دار الفكر،       ٦٦٠: الفتاوى املَوصلية، لعبد العزيز بن عبد السالم السلمي، ت         .١٢٠

 .م١٩٩٩دمشق، 
 .م٢٠٠٣فتاوى معاصرة، ليوسف القرضاوي، املكتب اإلسالمي، بريوت،  .١٢١
يم حممد فؤاد هـ، ترق٨٥٢: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، ت .١٢٢

 .م١٩٨٧عبد الباقي، دار الريان للتراث، القاهرة، 
 .م١٩٩٧هـ، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ١٢٥٠: فتح القدير، حملمد بن علي الشوكاين، ت .١٢٣
هـ، دار  ١٠٥٧: الفتوحات الربانية على األذكار النواوية، حملمد بن عالّن الصديقي الشافعي األشعري، ت            .١٢٤

 .م١٩٧٨الفكر، بريوت، 
هـ، راجعه وعلق عليه عبد الستار أمحد فراج، دار مصر للطباعـة،       ٧٦٣الفروع، حملمد بن مفلح املقدسي،       .١٢٥

 .م١٩٦٢
هـ، حقّقه عمر حسن الِقيـام، مؤسـسة الرسـالة،          ٦٨٤: الفروق، ألمحد بن إدريس القرايف املالكي، ت       .١٢٦

 .م٢٠٠٣بريوت، 
 .م١٩٨٨ر القلم، دمشق، الفعل الضار والضمان فيه، ملصطفى أمحد الزرقا، دا .١٢٧
 .م١٩٩٨الفقه اإلسالمي يف طريق التجديد، حملمد سليم العوا، املكتب اإلسالمي، بريوت،  .١٢٨
 .م٢٠٠٤الفقه اإلسالمي وأِدلَته، لوهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق،  .١٢٩
ة، يف عددها   فقه الواقع، دراسة أصولية فقهية، حلسني مطاوع الترتوري، نشرته جملة البحوث الفقهية املعاصر             .١٣٠

 .هـ١٤١٨الرابع والثالثني، الصادر عام 
هـ، ومعه التعليقـات    ١٣٠٤: الفوائد البهية يف تراجم احلنفية، أليب احلسنات حممد عبد احلي اللكنوي، ت            .١٣١

 .السنية على الفوائد البهية، له أيضا، دار املعرفة، بريوت، بال تاريخ
هــ،  ١٠٣١:  النذير، حملمد عبد الرؤوف املناوي، ت      فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري        .١٣٢

 .دار الفكر، بريوت، بال تاريخ



 ٣١٥

هـ، حققه مكتب حتقيق التـراث يف       ٨١٧: القاموس احمليط، د الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، ت         .١٣٣
 .م١٩٨٧مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

ده احملامي مصطفى حممود فراج، دار الثقافة، عمان، بال         م، أع ١٩٧٦، لسنة   ٤٣القانون املدين األردين، رقم      .١٣٤
 .تاريخ

 .م٢٠٠٦القواعد الفقهية وتطبيقاا يف املذاهب األربعة، حملمد الزحيلي، دار الفكر، دمشق،  .١٣٥
القواعد الكربى، أو قواعد األحكام يف مصاحل األنام، لعبد العزيز بن عبد السالم السلمي، حققه نزيه محـاد                   .١٣٦

 .م٢٠٠٠مريية، دار القلم، دمشق، وعثمان ض
هـ، حققه عبد السالم حممـد      ٧٢٨: القواعد النورانية الفقهية، ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين، ت           .١٣٧

 .م١٩٩٤علي شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، 
ة، دار النفائس، عمان،    القواعد والضوابط الفقهية ألحكام املبيع يف الشريعة اإلسالمية، لعبد ايد عبد اهللا دي             .١٣٨

 .م٢٠٠٥
مة يف الشريعة والقانون، حملمد رضا عبد اجلابر العاين، جملة جممع الفقه اإلسالمي، منظمة املؤمتر          زقوة الوعد املل   .١٣٩

 .م١٩٨٨اإلسالمي، العدد اخلامس، اجلزء الثاين، 
هـ، املكتب ٦٢٠: ملقدسي، تالكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، ملوفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة ا           .١٤٠

 .م٢٠٠٣اإلسالمي، بريوت، 
هـ، حققه جربيل بن حممد     ٨٢٩: كتاب القواعد، أليب بكر بن حممد بن عبد املؤمن تقي الدين احلصين، ت             .١٤١

 .م١٩٩٧بن حسن البصيلي، مكتبة الرشد، الرياض، 
هـ، علّق عليه   ٧٣٠: كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، لعبد العزيز بن أمحد البخاري، ت             .١٤٢

 .م١٩٩٧حممد املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت، : وخرج أحاديثَه
هـ، حققه عدنان درويش وحممد املـصري،       ١٠٩٤: الكليات، أليب البقاء، أيوب بن موسى الكفوي، ت        .١٤٣

 .م١٩٩٣مؤسسة الرسالة، 
: هـ، واملنهاج للنووي، ت٨٦٤:  أمحد احمللي، تكرت الراغبني شرح منهاج الطالبني، جلالل الدين حممد بن        .١٤٤

 .م١٩٩٧هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، ٦٧٦
هـ، حققه عبد اهللا علي الكبري وآخـران، دار        ٧١١: لسان العرب، حملمد بن مكرم بن علي ابن منظور، ت          .١٤٥

 .املعارف، القاهرة، بال تاريخ
طالن احلكم بالتعويض املايل عن ضرر املماطلة، لرتيـه  املؤيدات الشرعية حلمل املدين املماطل على الوفاء، وب      .١٤٦

م، الد الثالث، العدد األول، موقعهـا علـى         ١٩٨٥كمال محاد، جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي، جدة،        
 .islamiccenter.kaau.edu.sa/Arabic: اإلنترنت



 ٣١٦

 .م٢٠٠٢ية، بريوت، مبدأ الرضا يف العقود، لعلي حميي الدين القره داغي، دار البشائر اإلسالم .١٤٧
 .م١٩٧٩هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت، ٨٨٤: املبدع يف شرح املقنع، إلبراهيم بن حممد ابن مفلح، ت .١٤٨
هـ، تصوير دار الكتـب العلميـة، بـريوت،    ٤٩٠: املبسوط، حملمد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، ت       .١٤٩

 .م١٩٩٣
ثمانية سابقا، اعتىن ا بسام عبد الوهاب اجلايب، دار         ، جلنة من علماء الدولة الع     )جملة األحكام العدلية  (الة،   .١٥٠

 .م٢٠٠٤ابن حزم، بريوت، 
، عامل الكتب، بريوت،    )١(هـ١٠٧٧جممع الضمانات، أليب حممد بن غامن بن حممد البغدادي، كان حيا سنة              .١٥١

 .م١٩٨٧
فكر، بـريوت،   هـ، دار ال  ٧٢٨: جمموع من الفتاوى الكربى، ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين، ت            .١٥٢

 .م١٩٩٣
هـ؛ وتكملته األوىل، لتقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي، ٦٧٦: اموع، ليحىي بن شرف النووي، ت     .١٥٣

 .هـ، حققه حممد جنيب املطيعي، مكتبة اإلرشاد، جدة، بال تاريخ٧٥٦: ت
يد، املكتبـة   هـ، حققه خـريي سـع     ٧٢٨: جمموعة الفتاوى، ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين، ت          .١٥٤

 .التوفيقية، القاهرة، بال تاريخ
 .جمموعة رسائل الشيخ عبد اهللا بن زيد آل حممود، املكتب اإلسالمي، بريوت، بال تاريخ .١٥٥
هـ، حققه أمحد حممد شاكر، دار إحياء التراث العريب،         ٤٥٦: احمللّى، لعلي بن أمحد بن سعيد بن حزم، ت         .١٥٦

 .م٢٠٠١بريوت، 
 .م١٩٦٧فى أمحد الزرقا، مطابع ألف باء األديب، دمشق، املدخل الفقهي العام، ملصط .١٥٧
هـ، عـن عبـد     ٢٤٠: هـ، برواية سحنون بن سعيد التنوخي، ت      ١٧٩املدونة الكربى، ملالك بن أنس،       .١٥٨

هـ، حققها عامر اجلزار وعبد اهللا املنشاوي، دار احلديث، القـاهرة،           ١٩١: الرمحن بن القاسم العتبقي، ت    
 .م٢٠٠٥

ة للقانون املدين األردين، أعدها املكتب الفين التابع لنقابة احملامني األردنـيني، عمـان،              املذكّرات اإليضاحي  .١٥٩
 .م٢٠٠٠

ـ هـ، خرج أحادي١٠٤٠: مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، للمالّ علي بن سلطان حممد القاري، ت    .١٦٠ ه ث
 .م١٩٩٢وعلّق عليه صدقي حممد مجيل العطار، دار الفكر، بريوت، 

 .هـ١٣٠٨ن إىل معرفة أحوال اإلنسان، حملمد قدري باشا، املطبعة األمريية، ببوالق، مصر، مرشد احلريا .١٦١

                                                 

  ).٣/٥٧٧( كما ذكر عمر رضا كحالة يف معجم املؤلفني، )١(



 ٣١٧

املشاركة املتناقصة وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة، لوهبة الزحيلي، نشره موقع فقـه املـصارف            .١٦٢
 .com.badlah.www://httpاإلسالمية، 

الديون املتأخرة يف البنوك اإلسالمية، لعبد اهللا بن سليمان املنيع، نشرته جملة امع الفقهي اإلسالمي               مشكلة   .١٦٣
 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ١٤يف عددها 

مشكلة الديون املتأخرة يف البنوك اإلسالمية، حملمد حميي الدين القره داغي، نشرته جملـة امـع الفقهـي                   .١٦٤
 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ١٤اإلسالمي يف عددها 

: هـ، وولده عبد احلليم بن عبـد الـسالم، ت     ٦٥٢: عبد السالم بن تيمية، ت    : املسودة، آلل تيمية، وهم    .١٦٥
هـ، حققه أمحد بن إبراهيم بن عباس الذروي، دار ابن          ٧٢٨: هـ، وحفيده أمحد بن عبد احلليم، ت      ٦٨٢
 .م٢٠٠١حزم، 

 .م١٩٩٨كتب القانوين، بال عنوان، مصادر االلتزام يف القانون املدين األردين، ألنور سلطان، امل .١٦٦
م، دار إحياء التـراث العـريب،       ١٩٧١: مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، لعبد الرزاق أمحد السنهوري، ت          .١٦٧

 .بريوت، بال تاريخ
هـ، املطبعـة امليمنيـة،     ٧٧٠: املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، ألمحد بن حممد بن علي الفيومي، ت             .١٦٨

 . وأخواه، بال عنوان وال تاريخمصطفى البايب احلليب
املصنف، أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة، حققه حممد عوامة، مؤسسة علـوم القـرآن، دمـشق،                     .١٦٩

 .م٢٠٠٦
هـ، بعناية عبد السالم عبد الـشايف       ٣٨٨: معامل السنن، شرح سنن أيب داود، حلَمد بن حممد اخلطايب، ت           .١٧٠

 . م١٩٩١حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، 
هـ، حقّقه عبد اجلليـل عبـده شـليب، دار          ٣١١: معاين القرآن وإعرابه، إلبراهيم بن السري الزجاج، ت        .١٧١

 .م١٩٩٤احلديث، القاهرة، 
 .م١٩٨٠هـ، دار الفكر، ٦٢٦: معجم األدباء، لياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي، ت .١٧٢
دي عبد ايد السلفي، دار إحياء التراث       هـ، حققه مح  ٣٦٠: املعجم الكبري، لسليمان بن أمحد الطرباين، ت       .١٧٣

 .م٢٠٠٢العريب، بريوت، 
 .م١٩٩٦املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، حملمد فؤاد عبد الباقي، دار احلديث، القاهرة،  .١٧٤
  .م١٩٨٨معجم لغة الفقهاء، حملمد رواس قلعجي وحامد صادق قنييب، دار النفائس، بريوت،  .١٧٥
هـ، حققه عبد السالم حممد هارون، شـركة        ٣٩٥: ن فارس بن زكريا، ت    معجم مقاييس اللغة، ألمحد ب     .١٧٦

 .م١٩٧١مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر، القاهرة، 
 .م١٩٨٠املعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى، وآخرين؛ أصدره جممع اللغة العربية، القاهرة؛ مطابع املعارف،  .١٧٧



 ٣١٨

هـ، ومعه املنهاج، ليحىي    ٩٧٧: ن حممد اخلطيب الشربيين، ت    مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، حملمد ب        .١٧٨
هـ، حتقيق علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية،            ٦٧٦: بن شرف النووي، ت   

 .م٢٠٠٠بريوت، 
هـ، دار الكتـاب العـريب، بـريوت،        ٦٢٠: املغين، ملوفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، ت           .١٧٩

 .)١(م١٩٧٢
ـ ٤٢٥يف حدود   : مفردات القرآن، للحسني بن حممد بن املفضل، الراغب األصفهاين، ت          .١٨٠ ، حققـه   )٢(هـ

 .م١٩٩٢صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، 
هـ، ٥٢٠: املقدمات املمهدات، أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، املعروف بابن رشد اجلَد، ت               .١٨١

 .دار صادر، بريوت، بال تاريخ
املقدمة يف املال واالقتصاد وامللكية والعقد، لعلي حميي الدين القره داغي، دار البشائر اإلسـالمية، بـريوت،                  .١٨٢

 .م٢٠٠٦
ــه   .١٨٣ ــشره يف موقع ــاجري، ن ــز اهل ــد العزي ــشاعل عب ــات، مل ــة لإلثب ــة العام ــة يف النظري : مقدم

law.kuniv.edu.kw/mashael/Lecture%20Handout%2056.doc 

 .العقد يف الشريعة اإلسالمية، حملمد أيب زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، بال تاريخامللكية ونظرية  .١٨٤
هـ، حققه تيسري فائق أمحـد حممـود،        ٧٩٤: املنثور يف القواعد، لبدر الدين حممد بن ادر الزركشي، ت          .١٨٥

 .م١٩٨٢وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، 
: م أمحد، ري الدين عبد الرمحن بن حممد العليمي املقدسي احلنبلي، ت           املنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلما      .١٨٦

 .م١٩٩٧ن، دار صادر، بريوت، و حممود األرناؤوط وآخرهقهـ، حق٩٢٨ّ
هـ، حققه حممد الزحيلي، ٤٧٦: املهذّب يف فقه اإلمام الشافعي، إلبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، ت        .١٨٧

 .م١٩٩٦دار القلم، بريوت، 
هـ، حققه مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان،          ٧٩٠: ، إلبراهيم بن موسى الشاطيب، ت     املوافقات .١٨٨

 .م١٩٩٧اخلُبر، 
هـ، ضبط  ٩٥٤: مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، حملمد بن حممد املغريب، الشهري باحلطاب الرعيين، ت             .١٨٩

 .م١٩٩٥وختريج زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، 
 .م١٩٦٣، لعبد ايد احلكيم، شركة الطبع والنشر األهلية، بغداد، )٣(لقانون املديناملوجز يف شرح ا .١٩٠

                                                 

  .ة دار الفكر ببريوت، وأشرت إليها يف حملها رجعت إىل هذه الطبعة يف معظم املواطن، غري أين رجعت أحيانا إىل طبع)١(
  . ذكر حمققه اختالفا يف امسه، مث مل يقطع بتاريخ وفاته، بل نص على ما ذَكَره أعاله على وجه التقريب)٢(
  . القانون املدين املشروح يف هذا الكتاب هو القانون املدين العراقي)٣(



 ٣١٩

 .م١٩٩٤املوجز يف النظرية العامة لاللتزامات، لعبد الودود حيىي، دار النهضة العربية، القاهرة،  .١٩١
 .م١٩٩١املوسوعة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي، ألمحد فتحي نسي، دار النهضة العربية، بريوت،  .١٩٢
هـ، صححه ورقّمه حممد فؤاد عبـد البـاقي، دار احلـديث،            ١٧٩: املوطّأ، ملالك بن أنس األصبحي، ت      .١٩٣

 .القاهرة، بال تاريخ
هـ، طبعة معادة، صححها وقدم هلـا   ٧٦٢: نصب الراية ألحاديث اهلداية، لعبد اهللا بن يوسف الزيلعي، ت          .١٩٤

 م١٩٩٧مة؛ مؤسسة الريان، بريوت، حممد عوا: لّدا مث فهرسها مبجلد آخرجممبقدمة وِسعت. 
 .م١٩٩٧النظريات الفقهية، لفتحي الدريين، جامعة دمشق،  .١٩٥
 .م١٩٨٨نظرية التعسف يف استعمال احلق يف الفقه اإلسالمي، لفتحي الدريين، مؤسسة الرسالة، بريوت،  .١٩٦
م ياسني، دار النفـائس،     نظرية الدعوى بني الشريعة اإلسالمية وقانون املرافعات املدنية والتجارية، حملمد نعي           .١٩٧

 .م١٩٩٩عمان، 
 .نظرية الشرط يف الفقه اإلسالمي، حلسن علي الشاذيل، دار االحتاد العريب للطباعة، القاهرة، بال تاريخ .١٩٨
نظرية الشروط املقترنة بالعقد يف الشريعة والقانون، لزكي الدين شعبان، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،                  .١٩٩

 .م١٩٦٨
 .م١٩٧٩ة، لوهبة الزحيلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، نظرية الضرورة الشرعي .٢٠٠
 .م١٩٨٣نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي، حملمد فوزي فيض اهللا، مكتبة التراث اإلسالمي، الكويت،  .٢٠١
نظرية الضمان، أو املسؤولية املدنية واجلنائية يف الفقه اإلسالمي، لوهبة الزحيلـي، دار الفكـر، دمـشق،                  .٢٠٢

 .م١٩٨٢
 .م، بال عنوان١٩٨٧لاللتزامات، ملصطفى اجلمال، الدار اجلامعية، النظرية العامة  .٢٠٣
 .م١٩٧٢النظرية العامة للموجبات والعقود، لصبحي احملمصاين، دار العلم للماليني، بريوت،  .٢٠٤
 .م١٩٩٨م، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ١٩٧١: نظرية العقد، لعبد الرزاق أمحد السنهوري، ت .٢٠٥
هـ، حققه حممود حممـد الطنـاحي،       ٦٠٦: يث واألثر، ملبارك بن حممد اجلزري، ت      النهاية يف غريب احلد    .٢٠٦

 .املكتبة اإلسالمية، بال عنوان وال تاريخ
هــ،  ١٠٠٤: اية احملتاج إىل شرح املنهاج، حملمد بن أمحد بن محزة الرملي، الشهري بالشافعي الصغري، ت               .٢٠٧

 .م١٩٩٣دار الكتب العلمية، بريوت، 
ار منتقى األخبار، حملمد بن علي الشوكاين، حققه حممد صبحي بن حسن حـالق، دار               نيل األوطار من أسر    .٢٠٨

 .هـ١٤٢٧ابن اجلوزي، الرياض، 
حققه حممد حممد تامر وحافظ عاشـور حـافظ، دار          هـ،  ٥٩٣: تاهلداية، لعلي بن أيب بكر املرغيناين،        .٢٠٩

 .م٢٠٠٠السالم، القاهرة، 



 ٣٢٠

: ني، إلمساعيل باشا بـن حممـد أمـني البابـاين البغـدادي، ت          هدية العارفني، أمساء املؤلفني وآثار املصنف      .٢١٠
 .م١٩٥٥هـ، دار إحياء التراث العريب، ١٣٣٩

هل يقبل شرعا احلكم على املَدين املماطل بالتعويض على الدائن؟ ملصطفى أمحد الزرقا، جملة أحباث االقتصاد                 .٢١١
: م؛ والتعليق عليه بعنوان   ١٩٨٥العزيز جبدة،   اإلسالمي، العدد الثاين، الد الثاين، أصدرته جامعة امللك عبد          

هل يقبل شرعا احلكم علـى املَـدين املماطـل    : تعليق الدكتور زكي الدين شعبان على حبث العالمة الزرقا 
ــد األول،   ــسها، ال ــة نف ــدائن؟ ال ــى ال ــالتعويض عل ــت١٩٨٩ب ــى اإلنترن ــا عل : م، موقعه

islamiccenter.kaau.edu.sa/Arabic.  
 .م١٩٩٦ أصول الفقه، لعبد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة، بريوت، الوجيز يف .٢١٢
 .م٢٠٠٨الوجيز يف شرح القانون املدين األردين، لياسني حممد اجلبوري، دار الثقافة، عمان،  .٢١٣
هـ، حققه وعلق عليه أمحد حممود إبـراهيم  ٥٠٥: الوسيط يف املذهب، حملمد بن حممد بن حممد الغزايل، ت       .٢١٤

 .م١٩٩٧ دار السالم، القاهرة، وحممد حممد تامر،
 .الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، لعبد الرزاق أمحد السنهوري، بال تاريخ وال ناشر .٢١٥
الوفاء بالوعد، ليوسف القرضاوي، جملة جممع الفقه اإلسالمي، منظمة املؤمتر اإلسالمي، العدد اخلامس، اجلزء               .٢١٦

  .م١٩٨٨الثاين، 



 ٣٢١

�א�-!�س �

 ٥................................................................................................ملخص الرسالة
 ٦.........................................................................................................املقدمة

 ١١........................................................الفصل التمهيدي يف مبدأَي التعويض واإللزام بالوعد

 ١٢.........................................................مبدأ التعويض يف الفقه اإلسالمي: املبحث األول

 ١٣.......................................................تعريف التعويض لغة واصطالحا: املطلب األول

 ١٦.............................................................تعلّق التعويض مبسائل املال: املطلب الثاين

 ١٧.................................................مشروعية التعويض يف الفقه اإلسالمي: املطلب الثالث

 ٢٠...................................................جماالت التعويض يف الفقه اإلسالمي: املطلب الرابع

 ٢٢.....................................التعويض عن تفويت الفرصة يف الفقه اإلسالمي: املطلب اخلامس

 ٢٦.....................................................لوعد يف الفقه اإلسالميمبدأ اإللزام با: املبحث الثاين

 ٢٧....................................................بني احلكم القضائي واحلكم الدياين: املطلب األول

 ٣٠.....................................................................حكم الوفاء بالوعد: املطلب الثاين

 ٣٧............................................................................أدلّة الفرقاء: املطلب الثالث

 ٣٧....................................................:أدلة القائلني باستحباب الوعد وعدم وجوبه: أوال

 ٣٨.......................................................:أدلة القائلني بوجوب الوفاء بالوعد ارد: ثانيا

 ٤٠.........................................:أدلة القائلني بوجوب الوفاء بالوعد يف حال دون حال: ثالثا

 ٤١...........................................................................مناقشة األدلة: املطلب الرابع

 ٤١....................................................مناقشة أدلّة القائلني باستحباب الوفاء بالوعد: أوال

 ٤٣......................................................مناقشة أدلّة القائلني بوجوب الوفاء بالوعد: ثانيا

 ٤٤.....................................مناقشة أدلّة الذين يوجبون الوفاء بالوعد يف حال دون حال: ثالثا

 ٤٥........................................................................القول الراجح: املطلب اخلامس

 ٤٧....................................................................الوعد يف القانون: املطلب السادس

 ٤٨................................................................الشروط والعقود فقها وقانونا: الفصل األول

 ٥٠.....................................................العقد يف اللغة والفقه والقانونمفهوم : املبحث األول

 ٥١..................................................................تعريف العقد يف اللغة: املطلب األول

 ٥٢..................................................................تعريف العقد يف الفقه: املطلب الثاين



 ٣٢٢

 ٥٦...............................................................تعريف العقد يف القانون: املطلب الثالث

 ٦١....................................................مفهوم الشرط يف اللغة والفقه والقانون: املبحث الثاين

 ٦٢........................................................................الشرط يف اللغة: املطلب األول

 ٦٢...................................................................الشرط يف االصطالح: املطلب الثاين

 ٦٣...................................................................أنواع الشرط اإلرادي: الفرع األول

 ٦٤.............................................الفرق بني الشرط اإلضايف والشرط التعليقي: الفرع الثاين

 ٦٤...........................................الفرق بني الشرط التعليقي والشرط التقييدي: الفرع الثالث

 ٦٧...............................الفرق بني الشرط األصويل والشرطني التعليقي والتقييدي: الفرع الرابع

 ٦٧...........................................الشرط التقييدي ذو تأثري على إطالق العقد: الفرع اخلامس

 ٦٨................................................................تعريف الشرط املقترن: الفرع السادس

 ٦٩.............................................................تعريف الشرط يف القانون: املطلب الثالث

 ٧١...............................................سلطة العاقدين يف إنشاء العقود والشروط: الثاملبحث الث

 ٧٢...............................بني يدي مذاهب العلماء يف سلطان اإلرادة يف العقود والشروط: متهيد

 ٧٦..............................................................ذاهب العلماء يف العقودم: املطلب األول

 ٧٧...........................................................مواقف املذاهب من الشروط: املطلب الثاين

 ٧٨.....................................................................الشرط الصحيح عند احلنفية: أوال

 ٨٠.....................................................................الشرط الصحيح عند املالكية: ثانيا

 ٨٣...................................................................الشرط الصحيح عند الشافعية: ثالثا

 ٨٥....................................................................ح عند احلنابلةالشرط الصحي: رابعا

()الشرط الصحيح عند الزيدية: خامسا
................................................................٨٦ 

 ٨٩..............................................املوازنة بني املذاهب األربعة يف االشتراط: املطلب الثالث

 ٩٢.....................................أدلة املوسعني واملضيقني لسلطيت العقود والشروط: املطلب الرابع

 ٩٢..........................................................أدلة املوسعني لسلطيت العقود والشروط: أوال

 ١٠١...................................................................................أدلّة املضيقني: ثانيا

 ١٠٣......................................................................مناقشة األدلة: املطلب اخلامس

 ١٠٣..........................................................................مناقشة أدلة املوسعني: أوال

 ١٠٥...........................................................................مناقشة أدلّة املضيقني: ثانيا



 ٣٢٣

 ١١٣..................................................................الراجح يف املسألة: املطلب السادس

 ١١٥.............................................ضوابط إحداث عقود وشروط جديدة: املطلب السابع

 ١٢٣.................................سلطة العاقدين يف إنشاء العقود والشروط يف القانون:املطلب الثامن

 ١٢٨.............................................................الشرط اجلزائي وتكييفه الفقهي: صل الثاينالف

 ١٢٩..............................................................الشرط اجلزائي يف القانون: املبحث األول

 ١٣٠....................................................نونتعريف الشرط اجلزائي يف القا: املطلب األول

 ١٣١.................................................................طبيعة الشرط اجلزائي: املطلب الثاين

 ١٣٢.............................السياق الذي جيري فيه حبث الشرط اجلزائي يف القانون: املطلب الثالث

 ١٣٣.........................................الشرط اجلزائي اتفاق تابع وليس قائما بذاته: املطلب الرابع

 ١٣٤............................الشرط اجلزائي تابع للقدرة على تنفيذ االتفاق األصلي: املطلب اخلامس

 ١٣٤..................................................شروط استحقاق الشرط اجلزائي: املطلب السادس

 ١٣٦................................................................مزايا الشرط اجلزائي: املطلب السابع

 ١٣٦.............................................................من صور الشرط اجلزائي: املطلب الثامن

 ١٣٨.................................من النظام العام: صالحية احملكمة يف تعديل االتفاق: املطلب التاسع

 ١٣٩.......................................................الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي: الثايناملبحث 

 ١٤٠...........................................تعريف الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي: املطلب األول

 ١٤١.............................................زائي يف الفقه اإلسالميسياق الشرط اجل: املطلب الثاين

 ١٤١....................................ضرورة حبث الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي: املطلب الثالث

 ١٤٣................................................................حكم الشرط اجلزائي: املطلب الرابع

 ١٤٤.........................................................جماالت الشرط اجلزائي وأحكامها: الفصل الثالث

 ١٤٥...........................................الشرط اجلزائي يف الديون والقروض وحكمه: املبحث األول

 ١٤٦.............................................اشتراط الزيادة هو مناط حترمي ربا الديون والقروض: متهيد

 ١٤٦..............................................................الربا من األمساء الشرعية: الفرع األول

 ١٤٨..................................اشتراط الزيادة هو مناط التحرمي يف ربا البيوع الديون:الفرع الثاين

 ١٤٩.............................من مسائل العلماء يف أن اشتراط الزيادة هو حمل التحرمي: الفرع الثالث

 ١٥٠..................................الزيادة املشروطة حمل التحرمي عند الصحابة والتابعني: الفرع الرابع

 ١٥١.....................................ذا األصل تفسر النصوص اليت تسمح بالزيادة: الفرع اخلامس



 ٣٢٤

 ١٥٢...........................................الزيادة املشروطة صاحلة لضبط معىن الربا: الفرع السادس

 ١٥٥..........................مواقف العلماء من مسألة التعويض عن ضرر املطل وأدلّتهم:املطلب األول

 ١٥٦.....................................................................حتديد حملّ البحث: الفرع األول

 ١٥٧................................................................هل حبثت املسألة قدميا؟: الفرع الثاين

 ١٥٨.............................................................. يف التعويضآراء العلماء: الفرع الثالث

 ١٥٨........................................................إباحة التعويض عن ضرر املطل: الرأي األول

 ١٦٢.........................................................حترمي التعويض عن ضرر املطل: الرأي الثاين

 ١٦٤.............................................إباحة عقوبة املماطل بغري تعويض للدائن: الرأي الثالث

 ١٦٥.............................................................تلخيص هذه االجتهادات: الفرع الرابع

 ١٦٦...............................................................بني االجتهاد والتقنني: الفرع اخلامس

 ١٦٦......................................................................استعراض األدلة: املطلب الثاين

 ١٦٦...................................................................أدلة إباحة التعويض: الفرع األول

 ١٧١......................................................................أدلة منع التعويض: الفرع الثاين

 ١٧٢..............................................أدلة عقوبة املماطل دون تعويض الدائن: الفرع الثالث

 ١٧٣.............................................................جممل أدلة مجيع األقوال: املطلب الثالث

 ١٧٣.........................................................................مناقشة األدلة: املطلب الرابع

 ١٧٣.........................................................يضمناقشة القول بإباحة التعو: الفرع األول

 ١٧٥..................................................مناقشة القول بتحرمي التعويض إطالقا: الفرع الثاين

 ١٧٧....................................مناقشة القول بعقوبة املماطل دون تعويض الدائن: الفرع الثالث

 ١٧٨............................................................................الترجيح: املطلب اخلامس

 ١٩٠..............الشرط اجلزائي املترتب على عدم الوفاء بالعقود تأخريا أو إخالال وحكمه: املبحث الثاين

 ١٩١...........................يستحق التعويض وفق الشرط اجلزائي إذا وقع الضرر فعال: املطلب األول

 ١٩٢......................................................................دليل االستحسان: الفرع األول

 ١٩٤...................................خمالفة الصفة إىل أفضل منها يف شراء العني املوصوفة: الفرع الثاين

 ١٩٤...............................عدم ضمان إتالف مال الغري إذا مل يؤد إىل اإلضرار به: الفرع الثالث

 ١٩٦...........................................................عبء إثبات الضرر أو نفيه: املطلب الثاين

 ١٩٦..............................................................عبء اإلثبات يف القانون: الفرع األول



 ٣٢٥

 ١٩٩......................................................عبء اإلثبات يف الفقه اإلسالمي: الفرع الثاين

 ٢٠١.............................................تأصيل عبء اإلثبات يف الفقه اإلسالمي: الفرع الثالث

 ٢٠٣.........................................................سالميعقود املقاوالت يف الفقه اإل: الفصل الرابع

 ٢٠٤.....................................................................تعريف عقد املقاولة: املبحث األول

 ٢٠٥...................................................................تعريف املقاولة لغة: املطلب األول

 ٢٠٥...........................................................تعريف املقاولة قانونا وفقها: املطلب الثاين

 ٢٠٧.................................................التكييف الفقهي والقانوين لعقد املقاولة: املبحث الثاين

 ٢٠٩........................................................مراعاة الشرع حلاجات الناس: طلب األولامل

 ٢١٠.....................................املسلك التشريعي النبوي يف إباحة ما يدفع احلرج: الفرع األول

 ٢١٢.............................................فقه للمسلك النبوي يف رفع احلرجاتباع ال: الفرع الثاين

 ٢١٣..................................................فهم الفقهاء لسبب مشروعية السلَم: الفرع الثالث

 ٢١٦...........................................صول مانعةإباحة عقود أخرى استثناًء من أ: الفرع الرابع

 ٢١٦..........................................عقد االستصناع مرجعيةٌ هامةٌ لعقد املقاولة: املطلب الثاين

 ٢١٧............................................................االستصناع لغة واصطالحا: الفرع األول

 ٢١٨...................................................عقد االستصناع يف املذاهب الفقهية: الفرع الثاين

 ٢٢٠................................................................أدلّة إباحة االستصناع: الفرع الثالث

 ٢٢٢................................................................أدلّة مانعي االستصناع: الفرع الرابع

 ٢٢٣........................................................................مناقشة األدلّة: الفرع اخلامس

 ٢٢٧.......................................................................القول الراجح: الفرع السادس

 ٢٣٠....................................................التكييف الفقهي لعقد االستصناع: الفرع السابع

 ٢٣١........................................................شروط االستصناع عند احلنفية: الفرع الثامن

 ٢٣٢...................................................مدى لزوم االستصناع عند احلنفية: الفرع التاسع

 ٢٣٣......................................تطوير عقد االستصناع الستيعاب صور املقاولة: الفرع العاشر

 ٢٣٦.......................................................التكييف الفقهي لعقد املقاولة: املطلب الثالث

 ٢٣٨...............................هل نلحق العقود احلادثة بالعقود املاضية لشبه ا أم ال؟:الفرع األول

 ٢٣٩.....................................................عقد املقاولة يتكون من عدة عقود: الثاينالفرع 

 ٢٤١...................................................املقاولة عقد مستقل له خصوصياته: الفرع الثالث



 ٣٢٦

 ٢٤٢................................................قاولة يف القانونعقدا االستصناع وامل: املطلب الرابع

 ٢٤٥.......................................................الشرط اجلزائي يف عقود املقاوالت: الفصل اخلامس

 ٢٤٦........................................ةحكم غرامة التأخري أو اإلخالل يف عقد املقاول: املبحث األول

 ٢٤٧..........................آراء العلماء يف غرامة التأخري واإلخالل يف عقود املقاوالت: املطلب األول

 ٢٤٧......................................................................استعراض األدلة: املطلب الثاين

 ٢٤٨..........................................أدلة القائلني جبواز غرامة التأخري أو اإلخالل: الفرع األول

 ٢٤٨.............................................أدلة املانعني من غرامة التأخري أو اإلخالل: الفرع الثاين

 ٢٤٩...................................................................املناقشة والترجيح: املطلب الثالث

 ٢٥٣............................................االتفاق على الشرط اجلزائي يف عقد املقاولة: املبحث الثاين

 ٢٥٤..............................االتفاق على التعويض حني التقصري أو اإلخالل بالعقد: املطلب األول

 ٢٥٥..............................تنفيذ املقاول ملا اتفق عليه مقدم على التعويض ما أمكن: املطلب الثاين

 ٢٥٦............................................تضمني املقاول عند اإلخالل أو التقصري: املطلب الثالث

 ٢٥٧..................................................ال تضمني فيما ال ميكن التحرز عنه: املطلب الرابع

 ٢٦٠......................................اشتراط إعفاء املقاول أو املهندس من الضمان: املطلب اخلامس

 ٢٦١.......................................التفريق بني يد األمانة ويد الضمان يف التعويض: الفرع األول

 ٢٦١.........................................تأصيل منع صحة عدم اشتراط الضمان شرعا: الفرع الثاين

 ٢٦٣...........................أقوال املذاهب األربعة يف اشتراط عدم تضمني يد الضمان: الفرع الثالث

 ٢٦٦...........................................بطالن اشتراط عدم الضمان يف املضمونات: الفرع الرابع

 ٢٦٧.............................................تطبيق هذا األصل على عقود املقاوالت: الفرع اخلامس

 ٢٦٨..........................................................قادم يف دعوى الضمانالت: املطلب السادس

 ٢٧٠.....................................وقت االتفاق على الشرط اجلزائي يف عقد املقاولة: املبحث الثالث

 ٢٧١........................................بعقود املقاوالتحكم اقتران الشرط اجلزائي : املطلب األول

 ٢٧١.....................................حكم تقدم الشرط اجلزائي على عقود املقاوالت: املطلب الثاين

 ٢٧١............................د املذاهب األربعةمرجع مسألة سبق الشرط على العقد عن: الفرع األول

 ٢٧٤.........................................التأصيل حلكم سبق الشرط على العقد عموما: الفرع الثاين

 ٢٧٥...........................................ًءمدى لزوم الشرط السابق على العقد قضا: الفرع الثالث

 ٢٧٦..........................تطبيق التأصيل السابق على سبق الشرط للعقد يف املقاوالت: الفرع الرابع



 ٣٢٧

 ٢٧٧..............................قود املقاوالتحكم تأخر الشرط اجلزائي عن إنشاء ع: املطلب الثالث

 ٢٧٩........................................................حكم تعديل الشرط أو إلغائه: املطلب الرابع

 ٢٨٠........................يسلطة القاضي يف تعديل مقدار التعويض يف الشرط اجلزائ: املطلب اخلامس

 ٢٨١...........................................بني سلطان اإلرادة التعاقدية ومنطق العدالة: الفرع األول

 ٢٨٢...................................................تأصيل فكرة تعديل االتفاق العقدي: الفرع الثاين

 ٢٨٤............................تعديل التعويض مبساواته ملقدار الضرر يف القانون األردين: الفرع الثالث

 ٢٨٥..............................التعديل مبنع التفاوت الكبري بني الضرر ومقدار التعويض: الفرع الرابع

 ٢٨٨..................................الطرف الذي يغرم يف الشرط اجلزائي يف عقد املقاولة: املبحث الرابع

 ٢٨٩.....................................................................تغرمي رب العمل: املطلب األول

 ٢٨٩.........................................................................تغرمي املهندس: املطلب الثاين

 ٢٩١......................................................................................................اخلامتة

 ٢٩١......................................................................................نتائج البحث: أوال

 ٢٩٢..................................................................................توصيات البحث: ثانيا

 ٢٩٤...................................................................................ملحق يف تراجم األعالم

 ٣٠٦.....................................................................................................املراجع

 ٣٢١....................................................................................................الفهرس

  


